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หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว๑๔๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 
 
 
 
 

 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเ์ขต ๒ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.๔ พุทธศักราช 2563 หน้า ๓ 
 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

คำนำ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3)     
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ ่มสาระการเรียนรู้ ว ิทยาศาสตร์            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นี้ ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึด
หลักความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ ตั้งแต่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน 
การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ สื ่อ/แหล่งเรียนรู้   และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้  ให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖3)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา คงเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอน ในการนำไปใช้
ในการจัดทำ  กำหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
ที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนสำเร็จไว้ ณ โอกาสนี้ 

   

     โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
          เมษายน  ๒๕๖3 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วิสัยทัศน์เป็นมุมมองภาพในอนาคตที่มุ่งหวังว่าจะมีการพัฒนาอะไร อย่างไร ซึ่งจุสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนของสังคม วิสัยทัศน์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กำหนดไว้ให้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้สอน บุคคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติร่วมกันสู่
ความสำเร็จ ในการกำหนดวิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้กรอบความคิดในเรื ่องของการพัฒนา
การศึกษา เพ่ือเตรียมคนในสังคมแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 
2542 

1.หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะเชื่อมโยงเนื้อหา แนวคิดหลัก และกระบวนการที่
เป็นสากล แต่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริงทั ้งระดับท้องถิ ่นและระดับประเทศ  และมีความยืดหยุ่น 
หลากหลาย 

2.หลักสูตรการเรียนการสอนต้องตอบสนองผู้เรียนที่มีความถนัดและมีความสนใจต่างกัน ในการใช้
วิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนต่อและประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

3.ผู ้เร ียนทุกคนจะได้ร ับการส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิด  ความสามารถในการเรียนรู้  
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา และการคิดค้นสร้างสรรค์องค์ความรู้ 

4.ใช้แหล่งที่เรียนรู้ในท้องถิ่น โดยถือว่ามีความสำคัญควบคู่กับการเรียนในสถานศึกษา 
5.ใช้ยุทธ์ศาสตร์การเรียนการสอนหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการ ความสนใจและวิธีเรียน

ที่แตกต่างกันของผู้เรียน 
6.การเรียนการสอนต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่

เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
จุดหมายของวิทยาศาสตร์  

  ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด  
เพ่ือให้ได้ทั้งกระบวนการและความรู้ จากวิธีการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วนำผลที่ได้มา
จัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่สำคัญ 
ดังนี้  
   1. เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎที่เป็นพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร์  

2.เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจำกัดในการศึกษาวิชา
วิทยาศาสตร์  

3 .เพ่ือให้มีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี  
4.เพื ่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างว ิชาว ิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และ

สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน  
5.เพ่ือนำความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
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การดำรงชีวิต  
6.เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และการจัดการ 

ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ  
7.เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
❖ เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว  
❖ เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ และการเปลี่ยนแปลง

ของวัสดุรอบตัว  
❖ เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น ❖ เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร ์และ
ดาว ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การ
จำแนกชนิดดินและการใช้ประโยชน์ ลักษณะและความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม  

❖ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจสังเกต 
สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบด้วย
การเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ  

❖ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว  

❖ แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่
กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน  

❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซ่ือสัตย์ 
จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

❖ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต 
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
❖ เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

ในแหล่งที่อยู่ การทำหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์  
❖ เข้าใจสมบัติและการจำแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสารการละลาย 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่างง่าย 
❖ เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่างๆ 

ผลที่เกิดจากแรงกระทำต่อวัตถุ ความดัน หลักการที่มีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบื้องต้น
ของเสียง และแสง  
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❖เข้าใจปรากฏการณ์การขึ ้นและตกรวมถึงการเปลี ่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  
องค์ประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ 
การข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ  

❖ เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำ
ฟ้า กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ ์ การเกิดลมบก      
ลมทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก  

❖ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น  

❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจ 
คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามหรือปัญหาที่จะสำรวจตรวจสอบ 
วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  

❖ วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการสำรวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง  

❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตาม
ความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง และรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน  

❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ 
จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  

❖ตระหนักในคุณค่าของความรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ใช้ความรู ้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ  

❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเก่ียวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

❖เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการทำงานของ
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ การดำรงชีวิตของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง
ของยีนหรือโครโมโซม และตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบ
ของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ
และการถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต  
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❖เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยกสาร การ
เปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
สมบัติทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม  

❖เข้าใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรงแรงที่ปรากฏใน
ชีวิตประจำวัน สนามของแรง ความสัมพันธ์ของงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์
พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าใน
บ้าน พลังงานไฟฟ้า และหลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

❖เข้าใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบต่าง ๆ แสง การสะท้อน การหักเหของแสงและ
ทัศนอุปกรณ ์ 

❖เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤด ูการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ 
การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
และความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ  

❖เข้าใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ การเกิดและ
ผลกระทบของพายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก กระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และการใช้ประโยชน์ พลังงานทดแทนและการใช้
ประโยชน์ ลักษณะโครงสร้างภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะชั้นหน้า
ตัดดิน กระบวนการเกิดดิน แหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติ 
และธรณีพิบัติภัย  

❖เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื ่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ประยุกต์ใช ้ความรู ้ ทักษะ และทรัพยากรเพื ่อออกแบบและสร้างผลงานสำหรับการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา  

❖นำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้
ตามวัตถุประสงค ์ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม  

❖ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการ
กำหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สามารถนำไปสู่การสำรวจ
ตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสำรวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรง
และปลอดภัย  

❖ว ิเคราะห์และประเม ินความสอดคล้องของข ้อม ูลที ่ ได ้จากการสำรวจตรวจสอบจาก
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พยานหลักฐาน โดยใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุปและ
สื่อสารความคิด ความรู้ จากผลการสำรวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม  

❖แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิด
สร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง 
เชื่อถือได้ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟังความคิดเห็น
ผู้อื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้ง
จากเดิม  

❖ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยก
ย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือสร้างชิ้นงาน
ตามความสนใจ  

❖แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยพลับ  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและ
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มปีระสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื ่อนำไปสู ่การสร้างองค์ความรู ้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่าง
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เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร   การ
ทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยพลับ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งม่ันในการทำงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
   วิทยาศาสตร์เป็นเรื ่องของการเรียนรู้เกี ่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต 
สำรวจตรวจสอบ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและนำผลมาจัดระบบ หลักการ 
แนวคิดและทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และค้นพบด้วย
ตนเองมากที่สุด นั่นคือให้ได้ทั ้งกระบวนการและองค์ความรู้ ตั ้งแต่วัยเริ ่มแรกก่อนเข้าเรียน เมื่ ออยู่ใน
สถานศึกษาและเมื่อออกจากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพแล้ว 
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษามีเป้าหมายสำคัญ ดังนี้ 
   ๑. เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์ 
   ๒. เพ่ือให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติและข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์ 
   ๓. เพ่ือให้มีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๔. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ
ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
   ๕. เพื ่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  มวลมนุษย์และ
สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
   ๖. เพื่อนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและการดำรงชีวิต 
   ๗. เพื่อให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร ์
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการ เชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้ กระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรม
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 
   ✧ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การ
ดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 
   ✧ วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การเคลื่อนที่ 
พลังงาน และคลื่น 

   ✧ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ ภายใน
ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการ เปลี่ยนแปลงลมฟ้า
อากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
   ✧ เทคโนโลยี 
      ● การออกแบบและเทคโนโลยีเรียนรู้ เกี ่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต ใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และศาสตร์
อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม 
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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      ● วิทยาการคำนวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
   มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต 
กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปล ี ่ยนแปลงแทนท ี ่ ในระบบน ิ เวศ ความหมายของ ประชากร ป ัญหาและผลกระทบท ี ่ม ีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
   มาตรฐาน ว ๑.๒  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า 
และออกจากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงาน
สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
   มาตรฐาน ว ๑.๓   เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพ
และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
   มาตรฐาน ว ๒.๑  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของ สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี 
   มาตรฐาน ว ๒.๒   เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำตอ่วตัถุ 
ลักษณะ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
   มาตรฐาน ว ๒.๓   เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอน
พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของ คลื่น ปรากฏการณ์
ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
   มาตรฐาน ว ๓.๑   เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของ
เอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
   มาตรฐาน ว ๓.๒  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี ่ยนแปลง ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี ่ยนแปลงลมฟ้า อากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.๔ พุทธศักราช 2563 หน้า ๙ 
 

 สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
   มาตรฐาน ว ๔.๑  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื ่อการดำรงชีวิตในสังคมที ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ ศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   มาตรฐาน ว ๔.๒  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น 
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
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วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา 
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  ๕ ประการ ดังนี้ 
   ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
   ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
   ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู ้จักหลีกเลี ่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
   ๑.  รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
   ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
   ๓.  มีวินัย 
   ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
   ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
   ๖.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
   ๗.  รักความเป็นไทย 
   ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
   ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
   ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
   ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
   ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
   ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
   ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
   ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
   ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    ๑๐.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการ  เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
   ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส   มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
   ๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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ทักษะมีจำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ ๓R x ๗C 
    ๓R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
    ๗C ได้แก่  
        Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา) 
        Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
        Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
        Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นำ) 
        Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ) 
        Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
        Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
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คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

 ❖ เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ และการเปลี่ยนแปลง
ของวัสดุรอบตัว 

 ❖ เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของ
วัตถุ พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น 

 ❖ เข ้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย ์ ดวงจ ันทร ์ และดาว ปรากฏการณ์ข ึ ้นและตกของ               
ดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดินและการใช้
ประโยชน์ ลักษณะและความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม 

 ❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจสังเกต 
สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบด้วย
การเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ 

 ❖ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว 

 ❖ แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่
กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 

 ❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ 
จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 ❖ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต 
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจ 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 ❖ เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งมชีีวิต
ในแหล่งที่อยู่ การทำหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 

 ❖ เข ้าใจสมบ ัติและการจำแนกกล ุ ่มของว ัสด ุ สถานะและการเปลี ่ยนสถานะของสสาร                   
การละลาย การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่าง
ง่าย 

 ❖ เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่างๆ 
ผลที่เกิดจากแรงกระทำต่อวัตถุ ความดัน หลักการที่มีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบื้องต้น
ของเสียง และแสง 
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 ❖ เข้าใจปรากฏการณ์การขึ ้นและตก รวมถึงการเปลี ่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 
องค์ประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์ และดาวฤกษ์ 
การข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ 

 ❖ เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำ
ฟ้า กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์   การเกิดลมบก 
ลมทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

 ❖ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น 

 ❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี ่ยวกับสิ ่งที ่จะเรียนรู ้ตามที ่กำหนดให้หรือตามความสนใจ 
คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามหรือปัญหาที่จะสำรวจตรวจสอบ 
วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ❖ วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการสำรวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง 

 ❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตาม
ความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง และรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน 

 ❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ 
จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

 ❖ ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู ้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ 

 ❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
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ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ  
ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิด
เป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู ้  มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์
พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (K knowledge-
based society) ดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 
เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ 
และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยกำหนดสาระสำคัญไว้ ๔ สาระ ดังนี้ 
    วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การ
ดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 
    วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การ
เคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น 
    วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับโลกในเอกภพ ระบบโลก และมนุษย์กับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
    เทคโนโลยี 
      การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื ่น ๆ เพื ่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่ างมีความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
      วิทยาการคำนวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
การคิด เชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการแก้ปัญหาที ่พบในชีว ิตจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 
 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.๔ พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๖ 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางสติปัญญา (Intellectual) ที่นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่นำ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา ใช้ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกได้เป็น ๑๓  ทักษะ ทักษะที ่ ๑-๘  เป็นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน และทักษะที่  ๙-๑๓  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสมหรือขั้น
บูรณาการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง ๑๓ ทักษะ มีดังนี้ 
   ๑. การสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ์ เพื่อค้นห้าข้อมูลซึ่งเป็น
รายละเอียดของสิ่งนั้น โดยไม่ใส่ความเห็นของผู้สังเกตลงไป ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตประกอบด้วยข้อมูลเชิง
คุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้จากวัตถุหรือเหตุการณ์นั้น 
ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะนี้ประกอบด้วยการชี้บ่งและการบรรยายสมบัติของวัตถุได้โดยการกะ
ประมาณและการบรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได้ 
   ๒. การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง  การเพ่ิมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมมาช่วย ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะนี้  
คือ การอธิบายหรือสรุป โดยเพ่ิมความคิดเห็นให้กับข้อมูลโดยใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย 
   ๓. การจำแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การแบ่งพวกหรือเรียงลำดับวัตถุหรือสิ่งที่มีอยู่ใน
ปรากฏการณ์โดยมีเกณฑ์ และเกณฑ์ดังกล่าวอาจใช้ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งก็ได้ ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะนี้แล้ว ได้แก่ การแบ่งพวกของสิ่งต่าง ๆ จากเกณฑ์ที่ผู้อื่นกำหนดให้
ได้ นอกจากนั้นสามารถเรียงลำดับสิ่งของด้วยเกณฑ์ของตัวเองพร้อมกับบอกได้ว่าผู้อื่นแบ่งพวกของสิ่งของนั้น
โดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์ 
   ๔. การวัด  (Measuring) หมายถึง การเลือกใช้เครื่องมือและการใช้เครื่องมือนั้นทำการวัดหา
ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่วัด แสดงวิธีใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง 
พร้อมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ รวมทั้งระบุหน่วยของตัวเลขที่ได้จากการวัดได้ 
   ๕. การใช้ตัวเลข (Using  Numbers) หมายถึง  การนับจำนวนของวัตถุและการนำตัวเลขที่แสดง
จำนวนที่นับได้มาคิดคำนวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือการหาค่าเฉลี่ย ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิด
ทักษะนี้ ได้แก่ การนับจำนวนสิ่งของได้ถูกต้อง เช่น ใช้ตัวเลขแทนจำนวนการนับได้ ตัดสินได้ว่าวัตถุ ในแต่ละ
กลุ่มมีจำนวนเท่ากันหรือแตกต่างกัน เป็นต้น การคำนวณ เช่น บอกวิธีคำนวณ คิดคำนวณ และแสดงวิธีคำนวณ
ได้อย่างถูกต้อง และประการสุดท้ายคือ การหาค่าเฉลี่ย เช่น การบอกและแสดงวิธีการหาค่าเฉลี่ยได้ถูกต้อง 
   ๖. การหาความสัมพันธ ์ระหว ่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Using  Space/Time 
Relationships) 
    สเปสของวัตถุ  หมายถึง  ที่ว่างที่วัตถุนั้นครองที่อยู่ ซึ่งมีรูปร่างลักษะเช่นเดียวกับวัตถุนั้น
โดยทั่วไปแล้วสเปสของวัตถุจะมี ๓ มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง 
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    ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง  ๓  มิติ กับ ๒ มิติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งที่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส ได้แก่ การชี้บ่งรูป ๒ มิติ และ ๓ มิติได้ สามารถวาดภาพ ๒ มิติ จากวัตถุ
หรือจากภาพ  ๓  มิติ ได้ 
    ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา ได้แก่  ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของ
วัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลาความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิด
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา ได้แก่ การบอกตำแหน่งและทิศทางของวัตถุโดยใช้ตัวเองหรือ
วัตถุอ่ืนเป็นเกณฑ์ บอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนขนาด หรือปริมาณของวัตถุกับเวลาได้ 
   ๗. การสื่อความหมายข้อมูล (Communicating) หมายถึง การนำข้อมูลที่ได้จาการสังเกต การวัด 
การทดลอง และจากแหล่งอื่น ๆ มาจัดกระทำเสียใหม่โดยการหาความถี่ เรียงลำดับ จัดแยกประเภท หรือ
คำนวณหาค่าใหม่ เพื่อให้ผู ้อื ่นเข้าใจความหมายได้ดีขึ ้น โดยอาจเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ 
ไดอะแกรม กราฟ สมการ การเขียนบรรยาย เป็นต้น ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะนี้แล้ว คือการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปใหม่ที่เข้าใจดีขึ้น โดยจะต้องรู้จักเลือกรูปแบบที่ใช้ในการเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม บอกเหตุผลในการเสนอข้อมูลในการเลือกแบบแสนอข้อมูลนั้น การเสนอข้อมูลอาจกระทำได้หลาย
แบบดังที่กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะการเสนอข้อมูลในรูปของตาราง การบรรจุข้อมูลให้อยู่ในรูปของตารางปกติจะ
ใส่ค่าของตัวแปรอิสระไว้ทางซ้ายมือของตาราง และค่าของตัวแปรตามไว้ทางขวามือของตารางโดยเขียนค่าของ
ตัวแปรอิสระไว้ให้เรียงลำดับจากค่าน้อยไปหาค่ามาก หรือจากค่ามากไปหาค่าน้อย ๘ . ก า ร พ ย า ก ร ณ์  
(Predicting) หมายถึง การคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง โดยอาศัยปรากฏการณ์ที่เกิดซ้ำ หลักการ 
กฎ หรือ ทฤษฏีที่มีอยู่แล้วในเรื่องนั้นมาช่วยสรุป เช่น การพยากรณ์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข ได้แก่ ข้อมูลที่เป็น
ตารางหรือกราฟ ซึ่งทำได้สองแบบ คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่ กับการพยากรณ์นอกขอบ
ของข้อมูลที่มีอยู่ เช่น การพยากรณ์ผลของข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นต้น 
   ๘. การพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การทำนายหรือการคาดคะเนคำตอบ โดยอาศัย
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือการทำซ้ำ ผ่านกระบวนการแปรความหายของข้อมูลจากสัมพันธ์ภายใต้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
    ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถทำนายผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อมูลบน
พ้ืนฐานหลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่ ทั้งภายในขอบเขตของข้อมูล และภายนอกขอบเขตของข้อมูลในเชิง
ปริมาณได ้
   ๙. การชี้บ่งและการควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables)  หมายถึง การชี้บ่ง
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ในสมมุติฐาน หนึ่ง ๆ 
    ตัวแปรต้น  หมายถึง  สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลต่าง ๆ หรือสิ่งที่เราต้องการทดลองดูว่า
เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ 
    ตัวแปรตาม  หมายถึง  สิ่งที่เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุ
เปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจะแปรตามไปด้วย 
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    ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่  หมายถึง  สิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่จะทำให้ผลการ
ทดลองคลาดเคลื่อน ถ้าหากว่าไม่มีการควบคุมให้เหมือนกัน 
   ๑๐. การตั้งสมมุติฐาน  (Formulating Hypotheses) หมายถึง  การคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนทำ
การทดลอง โดยอาศัยการสังเกต อาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน คำตอบที่คิดล่วงหน้านี้ ยังไม่
ทราบ หรือยังไม่เป็นทางการ กฎหรือทฤษฏีมาก่อน สมมุติฐาน คือคำตอบที่คิดไว้ล่วงหน้ามีกล่าวไว้เป็นข้อความ
ที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นอาจถูกหรือผิดก็ได้ซึ่งทราบได้ภายหลัง
การทดลองหาคำตอบเพื ่อสนับสนุนสมมุติฐานหรือคัดค้านสมมุติฐานที่ตั ้งไว้ สิ ่งที ่ควรคำนึงถึงในการตั้ง
สมมุติฐาน คือ การบอกชื่อตัวแปรต้นซึ่งอาจมีผลต่อตัวแปรตามและในการตั้งสมมุติฐานต้องทราบตัวแปรจาก
ปัญหาและสภาพแวดล้อมของตัวแปรนั้น  สมมุติฐานที่ตั้งขึ้นสามารถบอกให้ทราบถึงการออกแบบการทดลอง 
ซึ่งต้องทราบว่าตัวแปรไหนเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรตาม  และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ 
   ๑๑. การกำหนดนิยามเช ิงปฏิบ ัต ิการของตัวแปร    (Defining Variables Operationally)  
หมายถึง  การกำหนดความหมายและขอบเขตของค่าต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมุติฐานที่ต้องการทดลองและบอกวิธีวัด
ตัวแปรที่เกี่ยวกับการทดลองนั้น 
   ๑๒. การทดลอง  (Experimenting) หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติการเพื ่อหาคำตอบจาก
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ในการทดลองจะประกอบไปด้วยกิจกรรม ๓ ขั้นคือ 
     ๑๒.๑ ออกแบบการทดลอง หมายถึง  การวางแผนการทดลองก่อนลงมือทดสอบจริง 
     ๑๒.๒ ปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติจริงและให้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
     ๑๒.๓  การบันทึกผลการทดลอง  หมายถึง  การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งอาจ
เป็นผลจากการสังเกต การวัด และอ่ืน ๆ  ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง การบันทึกผลการทดลอง อาจอยู่ในรูป
ตารางหรือการเขียนกราฟ ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงค่าของตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระบนแกนนอนและค่าของตัว
แปรบนแกนตั้ง โดยเฉพาะในแต่ละแกนต้องใช้สเกลที่เหมาะสม พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของค่าของตัว
แปรทั้งสองบนกราฟด้วย 

   ๑๓.การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (Interpreting Data and Making Conclusion) 
การตีความหมายข้อมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะข้อมูลที่มีอยู่ การตีความหมายข้อมูล 
ในบางครั้งอาจต้องใช้ทักษะอ่ืนๆ ด้วย เช่น การสังเกต การคำนวณ เป็นต้น และการลงข้อสรุป หมายถึง การสรุป
ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการลงข้อสรุปคือบอกความสัมพันธ์
ของข้อมูลได้ เช่น  การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบนกราฟ ถ้ากราฟเป็นเส้นตรงก็สามารถอธิบายได้ว่า
เกิดอะไรขึ้นกับตัวแปรตามขณะที่ตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงหรือถ้าลากกราฟเป็นเส้นโค้งให้อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรก่อนที่กราฟเส้นโค้งจะเปลี่ยนทิศทางและอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรหลังจากที่กราฟ
เส้นโค้งเปลี่ยนทิศทางแล้ว 
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จิตวิทยาศาสตร์ 
 

คุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์ ลักษณะช้ีบ่ง/พฤติกรรม 
๑.เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ ๑.๑ นิยมยกย่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

๑.๒ นิยมยกย่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
๑.๓ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
๑.๔ ตระหนักความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

๒.คุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์ 
     ๒.๑ ความมีเหตุผล 

 
๒.๑.๑ การยอมรับข้อสรุปที่มีเหตุผล 
๒.๑.๒ มีความเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีสาเหตุ 
๒.๑.๓ นิยมยกย่องบุคคลที่มีความคิดอย่างมีเหตุผล 
๒.๑.๔ เห็นคุณค่าในการสืบหาความจริงก่อนที่จะยอมรับ
หรือปฏิบัติตาม 

     ๒.๒ ความอยากรู้อยากเห็น ๒.๒.๑ ชื่อว่าวิธีการทดลองค้นคว้าจะทำให้ค้นพบวิธีการ
แก้ปัญหาได้ 
๒.๒.๒ พอใจใฝ่หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
๒.๒.๓ ชอบทดลองค้นคว้า 

     ๒.๓ ความใจกว้าง ๒.๓.๑ ตระหนักถึงความสำคัญของความมีเหตุผลของ 
ผู้อื่น 
๒.๓.๒ ยอมรับฟังความคิดเห็นและคำวิจารณ์ของผู้อ่ืน 

     ๒.๔ ความมีระเบียบในการทำงาน ๒.๔.๑ ตระหนักถึงการระวังรักษาความปลอดภัยของ 
ตนเองและเพ่ือนในขณะทดลองวิทยาศาสตร์ 
๒.๔.๒ เห็นคุณค่าของการระวังรักษาเครื่องมือที่ใช้มิให้
แตกหักเสียหาย ในขณะทดลองวิทยาศาสตร์ 

     ๒.๕ การมีค่านิยมต่อความเสียสละ ๒.๕.๑ ตระหนักถึงการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทน 
๒.๕.๒ เต็มใจที่จะอุทิศตนเพ่ือการสร้างผลงานทาง 
วิทยาศาสตร์ 

     ๒.๖ การมีค่านิยมต่อความซื่อสัตย์ ๒.๖.๑ เห็นคุณค่าต่อการเสนอผลงานตามความเป็นจริงที่
ทดลองได้ 
๒.๖.๒ ตำหนิบุคคลที่นำผลงานผู้อ่ืนมาเสนอเป็นผลงานของ
ตนเอง 

     ๒.๗  การมีค่านิยมต่อการประหยัด ๒.๗.๑ ยินดีที่จะรักษาซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดให้ใช้การได้ 
๒.๗.๒ เห็นคุณค่าของการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัด 
๒.๗.๓ เห็นคุณค่าของวัสดุที่เหลือใช้ 
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ตัวช้ีวัดชั้นปี 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ 
เปล ี ่ยนแปลงแทนท ี ่ ในระบบน ิ เวศ ความหมายของประชากร ป ัญหาและผลกระทบท ี ่ ม ี ต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหา
สิ่งแวดล้อมรวมทัง้นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑.  ระบุช่ือพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่
บริเวณต่าง ๆ จากข้อมลูที่รวบรวมได ้
๒.  บอกสภาพแวดล้อม ท่ีเหมาะสม
กับการดำรงชีวิตของ สัตว์ในบริเวณที่
อาศัยอยู่ 

  

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
 ๑.  บรรยายโครงสรา้ง และลักษณะ

ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตซึ่ง เป็นผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน แต่ละแหลง่ที่
อยู ่
๒.  อธิบาย ความสมัพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ 
ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดา
รงชีวิต 
๓.  เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาท
หน้าท่ีของสิ่งมีชีวิตที่เป็น ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคในโซ่อาหาร 
๔.  ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ที่มี ต่อการดำรงชีวิต ของสิ่งมีชีวิต
โดยมสี่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
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สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและ
ออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของ โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์
กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. ระบุช่ือ บรรยายลักษณะและบอก
หน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ 
สัตว์ และพืช รวมทั้งบรรยายการทำ
หน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๒. ตระหนักถึงความสำคัญของส่วน
ต่างๆ ของร่างกายตนเอง โดยการดูแล
ส่วนต่างๆ อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย
และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

๑. ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพื่อ
การเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้อง
ได้รับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโต 
โดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม 
๓. สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจัก
ชีวิตของพืชดอก 

๑. บรรยายสิ่งทีจ่ำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ 
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๒. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ 
และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์
ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม 
๓. สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบ วัฏจักร
ชีวิตบางชนิด 
๔. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดย
ไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์
เปลี่ยนแปลง 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ 
และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

- ๑. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์
สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหาร
ตนเองรับประทาน 
๒. บอกแนวทางในการเลือก
รับประทานอาหารให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ
และวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 
๓. ตระหนักถึงความสำคัญของ
สารอาหาร โดยการเลือกรับประ ทาน
อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 
รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ๔. สร้าง
แบบจำลองระบบย่อยอาหาร และ
บรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อย
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อาหาร  รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหาร
และการดูดซึมสารอาหาร 
๕. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ
ย่อยอาหาร  โดยการบอกแนวทางใน
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อย
อาหารให้ทำงานเป็นปกติ 

 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
สารพันธุกรรม การเปลี ่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

- ๑. เปรยีบเทียบ ลักษณะของสิ่งมชีีวิต 
และสิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมลูที่รวบรวม
ได ้

- 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑.  จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความ
เหมือนและความแตกต่างของลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิต ออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่ม
สัตว์ และกลุ่มทีไ่ม่ใช่พืชและสตัว ์
๒. จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืช
ไม่มดีอก โดยใช้การมดีอกเป็นเกณฑ์ 
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได ้
๓. จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูก
สันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ 
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๔. บรรยายลักษณะ เฉพาะที่สังเกตได้
ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา 
กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 

๑. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มี
การถ่ายทอดจากพ่อแมสู่่ลูกของพชื 
สัตว์ และมนุษย ์
๒. แสดงความอยากรู้อยากเห็นโดย
การถามคำถามเกี่ยวกับลักษณะที่
คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ 
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สาระท่ี ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่
ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดยีวหรือ
หลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ ์
๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวสัดุ
ตามสมบัติทีส่ังเกตได ้

๑. เปรยีบเทียบสมบัติการดดูซับนำ้ของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และระบุการ
นำสมบัติการดดูซับน้ำของวัสดไุป
ประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน 
๒. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิด
จากการนำวัสดุมาผสมกัน โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ ์
๓. เปรยีบเทียบสมบัติทีส่ังเกตได้ของวัสดุ
เพื่อนำมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ และอธิบายการนำวสัดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ ์
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของการนำวัสดุที่
ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำวสัดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม ่

๑.  อธิบายว่าวัตถุประกอบข้ึนจาก
ช้ินส่วน ย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออก
จากกันได้และประกอบกันเป็นวัตถุช้ิน
ใหม่ได้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒.   อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
เมื่อทำให้ร้อนข้ึนหรือทำให้เย็นลง โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์

 
ตัวชี้วัดชั้นปี 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. เปรยีบเทียบสมบัติทางกายภาพ ด้าน
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน 
และการนำไฟฟ้าของวัสดโุดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์จากการทดลองและระบกุารนำ
สมบัตเิรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุน่ การนำ
ความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ผา่นกระบวนการออกแบบ
ช้ินงาน 
๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการ
อภิปรายเกีย่วกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
อย่างมีเหตผุลจากการทดลอง 
๓. เปรยีบเทียบสมบัติของสสารทั้ง ๓ สถานะ 
จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การ
ต้องการที่อยู่ รูปร่างและปรมิาตรของสสาร 
๔. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของ
สสารทั้ง ๓ สถานะ 

๑. อธิบายการเปลี่ยนสถานะ ของ
สสารเมื่อทำใหส้สารร้อนขึ้นหรือเย็นลง 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์
๒. อธิบายการละลายของสารในน้ำ 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์
๓. วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของสาร
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์
๔. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับไมไ่ด ้

๑. อธิบายและเปรยีบเทียบการแยก
สารผสมโดยการหยบิออก การร่อน 
การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การ
กรอง และการตกตะกอน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบวุิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการ
แยกสาร 
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สาระท่ี ๒   วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบ ต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

- - ๑. ระบผุลของแรงท่ีมตี่อการ
เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ ์
๒. เปรยีบเทียบและยกตัวอย่างแรง
สัมผสัและแรงไม่สมัผสัที่มผีลต่อการ
เคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ ์

  ๓. จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดดูกับ
แม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชงิ
ประจักษ ์
๔. ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่
เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมา
เข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจกัษ์ 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

๑. ระบผุลของแรงโนม้ถ่วงที่มีต่อวตัถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ ์
๒. ใช้เครื่องช่ังสปริงในการวัดน้ำหนัก
ของวัตถ ุ
๓. บรรยายมวลของวัตถุท่ีมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ ์

๑. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรง
หลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อ
วัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐาน
เชิงประจักษ ์
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรง
ลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ 
๓. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่
กระทำต่อวัตถุ 
๔. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อ
การเปลี ่ยนแปลงการเคลื ่อนที ่ของ
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ ์
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน
และแรงท่ีอยู่ในแนวเดยีวกันที่กระทำ

ต่อวัตถ ุ

๑.  อธิบายการเกดิและผลของแรง
ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุท่ีผ่านการ ขัดถู
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์
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สาระท่ี ๒   วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. บรรยายการเกิดเสียงและทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของเสียงจาก
หลักฐานเชิงประจักษ ์

๑. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสง
จากแหล่งกำเนดิแสง และอธิบายการ
มองเห็นวัตถุ จากหลักฐานเชิง
ประจักษ ์
๒. ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของ
การมองเห็นโดยเสนอแนะแนว
ทางการป้องกันอันตรายจากการมอง
วัตถุท่ีอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่
เหมาะสม 

๑. ยกตัวอย่างการเปลีย่นพลังงานหนึ่ง
ไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิง
ประจักษ ์
๒. บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าและระบุแหล่งพลัง งานในการ
ผลิตไฟฟ้าจากข้อมลูที่รวบรวมได ้
๓. ตระหนักในประโยชน์และโทษของ
ไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยดัและปลอดภัย 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่ง ใส 
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง 
จากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ 
ผ่านวัตถุน้ันเป็นเกณฑโ์ดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ ์

๑. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. ระบุตัวแปร ทดลองและอธิบาย
ลักษณะและการเกิด เสียงสูง เสียงต่ำ 
๓. ออกแบบการทดลองและอธิบาย
ลักษณะและการเกิด เสียงดัง เสียง
ค่อย 
๔. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัด
ระดับเสียง 
๕. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง
ระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางใน
การหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง 

๑. ระบสุ่วนประกอบและบรรยายหน้าท่ี
ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
อย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ ์
๒. เขียนแผนภาพและต่อวงจร ไฟฟ้า
อย่างง่าย 
๓. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและ
ผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนกุรม 
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
การต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอก
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
๕. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการตอ่
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 
๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
การต่อหลอดไฟฟ้า  
 แบบอนุกรมและแบบขนาน โดยบอก
ประโยชน์ ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 
๗. อธิบายการเกิด เงามดืเงามัวจาก
หลักฐานเชิงประจักษ ์
๘. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการ
เกิด เงามืดเงามัว 
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สาระท่ี ๓  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
  มาตรฐาน ว ๓.๑  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อวกาศ 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑.ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าใน
เวลากลางวัน และกลางคืนจากข้อมูล
ที่รวบรวมได ้
๒. อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาว
ส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ ์

- ๑. อธิบายแบบรูป เส้นทางการขึ้น 
และตกของ ดวงอาทิตย์โดยใช้
หลักฐานเชิง ประจักษ ์
๒. อธิบายสาเหตุการเกิด
ปรากฏการณ์ การขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์ การเกิดกลางวัน กลางคืน 
และการ กำหนดทิศ โดยใช้ 
แบบจำลอง 
๓. ตระหนักถึง ความสำคัญของ ดวง
อาทิตย์ โดย บรรยายประโยชน์ของ
ดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. อธิบายแบบรูป เส้นทางการขึ้น 
และตกของ ดวงจันทร์ โดยใช้ 
หลักฐานเชิง ประจักษ ์

๑. เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ด า ว เ ค ร าะห ์ และดาวฤกษ ์ จ าก
แบบจำลอง 

๑.  สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
และเปรียบเทียบ ปรากฏการณ์ 
สุริยุปราคาและ จันทรุปราคา 

๒. สรา้งแบบจำลองที่ อธิบายแบบรูป 
การเปลีย่นแปลง รูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์ และพยากรณร์ูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร ์
๓. สรา้งแบบจำลอง แสดงองค์ 
ประกอบ ของระบบสรุิยะ และ
อธิบาย เปรียบเทยีบคาบ การโคจร
ของ ดาวเคราะหต์่างๆ 
จากแบบจำลอง 

๒. ใช้แผนที ่ดาวระบุตำแหน่งและ
เส้นทาง การขึ้นและตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบาย แบบรูป
เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบป ี

๒. อธิบาย พัฒนาการ ของเทคโนโลยี 
อวกาศ และ ยกตัวอย่างการนา
เทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ใน 
ชีวิตประจำวัน จากข้อมลูที่รวบรวมได ้
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สาระท่ี ๓  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
  มาตรฐาน ว ๓.๒  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง ผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. อธิบายลักษณะภายนอกของ
หินจากลักษณะเฉพาะตัวท่ี
สังเกตได ้

๑. ระบสุ่วนประกอบของดิน และ
จำแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะ
เนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ ์
๒. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน 
จากข้อมูลที่รวบรวมได ้

๑. ระบสุ่วนประกอบของอากาศ บรรยาย
ความสำคญัของอากาศ และผลกระทบของมลพิษ
ทางอากาศ ต่อสิ่งมีชีวิต จากข้อมลูที่รวบรวมได ้
๒. ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ โดยนาเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทาง
อากาศ 
๓. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ ์
๔. บรรยายประโยชน์และโทษของลมจากข้อมลูที่
รวบรวมได ้

 
ตัวชี้วัดชั้นปี 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. เปรยีบเทียบปริมาณน้ำ
ใน แต่ละแหล่งและระบุ
ปริมาณน้ำท่ีมนุษยส์ามารถ
นำมาใช้ประโยชนไ์ด้ จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได ้

๑. เปรียบเทียบปริมาณน้ำใน แต่ละ
แหล่งและระบุปริมาณน้ำที ่มนุษย์
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได ้ จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๒. ตระหน ักถ ึงค ุณค ่าของน ้ ำ โดย
นำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด
และการอนุรักษ์น้ำ 
๓. สร ้างแบบจำลองที ่อธ ิบายการ
หมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 
๔. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จาก
แบบจำลอง 
๕. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน 
หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 

๑.  เปรียบเทียบกระบวนการเกดิหินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร และอธิบาย วัฏจักรหนิจากแบบจำลอง 
๒. บรรยายและยก ตัวอยา่งการใช้ประโยชน์ของหินและ
แร่ในชีวิต ประจำวันจากข้อมลูที่รวบรวมได ้
๓. สรา้งแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์และ
คาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดตีของซากดึกดำบรรพ์ 
๔. เปรยีบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม 
รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจาก
แบบจำลอง 
๕. อธิบายผลของมรสุมต่อการเกดิฤดูของประเทศไทย 
จากข้อมูลที่รวบรวมได ้
๖. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัด
เซาะชายฝั่งดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนาม ิ
๗. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติ
ภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝา้ระวังและปฏิบัตตินให้
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภยัที่อาจเกิดใน
ท้องถิ่น 
๘. สรา้งแบบจำลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกและผลของปรากฏการณ์เรอืนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต 
๙. ตระหนักถงึผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก
โดยนำเสนอแนวทาง การปฏิบตัิตนเพื่อลดกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 
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สาระท่ี ๔  เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔ .๑  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื ่อการดำรงชีว ิตในสังคมที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่าง เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

- - - 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
- - - 

 
สาระท่ี ๔    เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔.๒  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. แก้ปัญหาอยา่งง่าย โดยใช้การลอง
ผิด ลองถูก การเปรียบเทยีบ 
๒. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน
หรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
๓. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ 
๔. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัด เก็บ 
เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุ ประสงค ์
๕. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง 
ปลอดภัย ปฏิบัตติามข้อตกลงในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแลรักษา
อุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่าง
เหมาะสม 

๑. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน
หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
๓. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัด
หมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตามวตัถุประสงค ์
๔. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง 
ปลอดภัย ปฏิบัติ ตามข้อตกลงใน 
การใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกัน ดูแล
รักษา อุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่าง 
เหมาะสม 

๑. แสดงอลักอริทึมในการทำงานหรือ
การแก้ปัญหาอยา่งง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู ้
๔. รวบรวม ประมวลผล และ 
นำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวรต์าม
วัตถุประสงค์ 
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัตติามข้อตกลงในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต 
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ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่าง
ง่าย 
๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 
และตรวจหาข้อผดิพลาดและแก้ไข 
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
๔. รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวรท์ี่
หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
๕. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง 
ปลอดภัย เข้าใจ สิทธิและหน้าที่ ของ
ตน เคารพใน สิทธิของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ 
ไม่เหมาะสม 

๑.  ใช ้ เหต ุ ผล เช ิ งตรรกะในการ
แก้ปัญหา การอธิบาย การงาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่าง
ง่าย 
๒. ออกแบบและเขียน โปรแกรมที่มี
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย 
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 
๓. ใช ้อ ินเทอร ์ เน ็ตค ้นหาข ้อมูล 
ต ิดต ่อส ื ่อสาร และทำงานร ่วมกัน 
ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
๔. รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดย
ใ ช ้ ซ อฟต ์ แ ว ร ์ ห ร ื อ บ ร ิ ก า ร บ น
อินเทอร ์ เน ็ตท ี ่  หลากหลาย เพื่อ 
แก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน 
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 
ปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและ
หน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิ ของผู้อื่น 
แจ้งผู ้เกี ่ยวข้อง เมื ่อพบข้อมูลหรือ
บุคคล ท่ีไม่เหมาะสม 

๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบาย
และ ออกแบบวิธีการ แก้ปัญหาทีพ่บ
ใน ชีวิตประจำวัน 
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิต ประจำวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ โปรแกรม
และแก้ไข 
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ทำงาน
ร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและ
หน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผูอ้ื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ 
บุคคลที่ไม่เหมาะสม 
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โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
ระดับประถมศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/

กิจกรรม 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้       

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

- ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง

วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตใน
สังคม 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรยีน(พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
• รายวิชา/กิจกรรมที่

สถานศึกษาจัดเพิ่มเตมิตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

Eng 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 840 
ท14101 ภาษาไทย  160 
ค14101 คณิตศาสตร์  160 
ว14101 วิทยาศาสตร์  120 
ส14101 สังคมศึกษา  80 
ส14102 ประวัติศาสตร์  40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ14101 ศิลปะ  80 
ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 
อ14101 ภาษาอังกฤษ  80 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
▪  กิจกรรมแนะแนว 40 

▪ กิจกรรมนักเรียน  
ลูกเสือ / เนตรนารี  40 
ชมรม / ชุมนุม 30 

▪  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
รหัสวิชา  ว๑๔๑๐๑                 เวลา  ๘๐  ชั่วโมง / ปี 

............................................................................................................................................................. 
ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอก ส่วนประกอบของพืชดอก ความ

แตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ จำแนกพืช
ออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 
กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตัวอย่างของสัตว์ในแต่ละกลุ่ม  นอกจากนี้เปรียบเทียบสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุจากการทดลองและระบุการนำสมบัติของวัสดุไปใช้ในชีว ิตประจำวันโดยผ่าน
กระบวนการออกแบบชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ
ของวัสดุอย่างด้านความแข็ง และสภาพความยืดหยุ่น การนำความร้อน การนำไฟฟ้า ของวัสดุ สมบัติของ
สสารทั้ง ๓ สถานะ การสังเกต มวล ความต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร เครื่องมือที่ใช้
สำหรับการวัดมวล และปริมาตรของสสาร ทั้ง ๓ สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การใช้เครื่องชั่ง
สปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่เป็น
ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง ลักษณะการมองเห็นผ่านวัตถุ แบบรูปเส้นทางการขึ้น
และตกของดวงจันทร์ แบบจำลองอธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ และสามารถ
พยากรณ์รูปร่างของดวงจันทร์ที่ปรากฏ แบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และเปรียบเทยีบ
คาบของการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลองได ้ 

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหา
อย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไขใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู ้ นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  การเปรียบเทียบข้อมูล
จากหลักฐานเชิงประจักษ์  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้  และมีความสามารถ               ในการตัดสินใจ   
 เกิดการรับรู้ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 
รหัสตัวชี้วัด 
วิทยาศาสตร ์
มาตรฐาน ว ๑.๒   ป.๔/๑ 
มาตรฐาน ว ๑.๓   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔   
มาตรฐาน ว ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  
มาตรฐาน ว ๒.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
มาตรฐาน ว ๒.๓   ป.๔/๑                                                                                          
มาตรฐาน ว ๓.๑   ป.๔/๑ , ป.๔/๒, ป.๔/๓  
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วทิยาการคำนวณ)  
มาตรฐาน ว ๔.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕  
รวม  ๒๑   ตัวชี้วดั 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
รหัสวิชา  ว๑๔๑๐๑                                                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง / ปี 

วิทยาศาสตร์ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

หน่วยที่ ๑ การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว 
- การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
- การวัดและการใช้จำนวนของนักวิทยาศาสตร์ 
- การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ 

บูรณาการ 
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

๗ ๑๐ 

หน่วยที่ ๒ สิ่งมีชีวิต 
- สิ่งมีชีวิตรอบตัว และการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
- ส่วนต่างๆของพืชดอก 

ว๑.๒ ป.๔/๑ 
ว๑.๓ ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/
๓, ป.๔/๔ 

๗ ๑๐ 

หน่วยที่ ๓ แรงและพลังงาน 
- มวลและแรงโน้มถ่วงของโลก 
- ตัวกลางของแสง 

ว๒.๒ ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓ 
 

๖ ๑๐ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๒๐ ๑๐ 

หน่วยที่ ๔ วัสดุและสสาร 
- ความแข็งของวัสดุ 
- สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ 
- การนำความร้อนของวัสดุ 
- การนำไฟฟ้าของวัสดุ 
- สถานะของสาร 

ว๒.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/
๓, ป.๔/๔  

๑๐ ๑๕ 

หน่วยที่ ๕ โลกและอวกาศ 
- ดวงจันทร์ของเรา 
- ระบบสุริยะของเรา 

ว ๓.๑ ป๔/๑, ป๔/๒, ป๔/
๓, ป.๔/๔  

๑๐ ๑๕ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๒๐ ๑๐ 

รวม ๑๖ ๔๐ ๘๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
รหัสวิชา  ว๑๔๑๐๑                                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง / ปี 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน(ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน 

บทที่ ๑ เที่ยวบ้านคุณย่า 
- รู้จักความหมายของอัลกอลิทึม 
- ใช้อัลกอลิทึมแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
- ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา 

ว๔.๒ ป.๔/๑ 
 

๔ ๑ 

บทที่ ๒ โปรแกรมแสนสนุก 
- รู้จักโปรแกรม Scratch 
- เขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

ว๔.๒ ป.๔/๒ ๘ ๑ 

บทที่ ๓ หนทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ธงเขียว 
- เขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
- ตรวจหาข้อผิดพลาดโดยตรวจสอบการทำงานทีละ
คำสั่ง 

ว๔.๒ ป.๔/๒ ๔ ๑ 

บทที่ ๔ ลอยฟ้าตะลุยสวน 
- รวบรวมข้อมูล 
- ประมวลผลข้อมูล 

ว๔.๒ ป.๔/๔ ๒ ๑ 

บทที่ ๕ แสบต้องเสิร์ช 
- ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
- ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

ว๔.๒ ป.๔/๓,  
ป.๔/๕ 

๒ ๑ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๒๔ ๕ 

บทที่ ๖ บางแสน แสนสุข 
- วิเคราะห์ปัญหา สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา 
- ประมวลข้อมูลเพ่ือใช้แก้ปัญหา 

ว๔.๒ ป.๔/๔ 
 

๔ ๑.๕ 

บทที่ ๗ ชาร์ต ชาร์ต ชาร์ต นอ้งเคยเห็นชาร์ตหรือเปล่า 
- เลือกชนิดแผนภูมิให้เหมาะสมกับข้อมูล 
- ใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนอข้อมูล 

ว๔.๒ ป.๔/๔ ๔ ๑.๕ 

บทที่ ๘ อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจข่าว 
- ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการอ้างอิง
แหล่งที่มา 

ว๔.๒ ป.๔/๓,  
ป.๔/๕ 

๔ ๑ 
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บทที่ ๙ บั้งไฟบุปผชาติ 
- ทำนายผลลัพธ์จากการแก้ปัญหา/ตรวจหาข้อผิดพลาด 

ว๔.๒ ป.๔/๑,  
ป.๔/๒ 

๔ ๑ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑๖ ๕ 
รวม ๕ ๔๐ ๒๐ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
รหัสวิชา ว  14101                   ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                             เวลา  18 ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด 

ป.4/1บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจาก
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ 

ป.4/2  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 

ป.4/3 เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร 
ป.4/4  ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการ
ดูแล 

รักษาสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร
พันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด 

ป/1 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืชสัตว์และมนุษย์ 
ป.4/2 แสดงความอยากรู้อยากเห็นโดยการถามคำถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเอง

กับพ่อแม่ 
2. สาระสำคัญ 

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่  ซึ่งเป็นผลมาจาก
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพ่ือดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่ 

สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กัน
ด้านการกินกันเป็นอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัย  
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สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  เช่น อากาศที่ใช้ในการ
หายใจ ใช้ดินและหินเป็นที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหลบภัย  

สิ่งมีชีวิตต่างๆ ต้องการพลังงานเพ่ือการดำรงชีวิตและการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งพลังงานนี้สิ่งมีชีวิต
จะได้จากการกินอาหาร โดยในแต่ละแหล่งที่อยู่สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่รวมกันจะมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันในด้านการกินอาหาร และมีการถ่ายทอดพลังงานต่อกันเป็นทอดๆ ในรูปแบบของโซ่อาหาร 

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  จึงทำให้เกิดความสมดุล
ของธรรมชาติ เมื่อมนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อมจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึง
ควรมีการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ธรรมชาติเกิดความสมดุล 

สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์  โดย
ลูกที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะ
แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น โดยลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจะอยู่ในยีน ซึ่งยีนคือหน่วย
พันธุกรรมที่ทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์  โดย
ลูกที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะ
แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น โดยคนเราจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับคนในครอบครัวของเรา ลักษณะต่างๆ 
ที่คล้ายคลึงกันนี้เป็นการถ่ายทอดลักษณะบางลักษณะจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน  เรียกว่า การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งบางลักษณะจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่หรืออาจมีลักษณะเหมือนปู่  ย่า ตา 
ยายและสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น สีขน ลักษณะของขน ลักษณะใบหู ส่วนพืชจะ
มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่น ลักษณะของใบ สีดอก 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซ่ึง

เป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพ่ือให้ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่ เช่น ผักตบชวา
มีช่องอากาศในก้านใบ ช่วยให้ลอยน้ำได้ ต้นโกงกางที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนมีรากค้ำจุนทำให้ลำต้นไม่ล้ม 
ปลามีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำ 

- ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับ
สิ่งไม่มีชีวิต เพ่ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กันด้านการกินกันเป็นอาหาร เป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยหลบภัยและเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้อากาศในการหายใจ 

- สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหาร โดยกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหาร ทำ
ให้สามารถระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค 
  -  สิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์และมนุษย์เมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพ่ือเพ่ิมจำนวนและดำรง
พันธุ์โดยลูกท่ีเกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรม
ที่เฉพาะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
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-  พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นลักษณะของใบสีดอก 
-  สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นสีขนลักษณะของขนลักษณะของหู 
- มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเชิงผมที่หน้าผากลักยิ้มลักษณะหนัง

ตาการห่อลิ้นลักษณะของติ่งหู 
 

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
    -  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในบริเวณพ้ืนที่ชุมน้ำสามร้อยยอด 

  -  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหาร และสายใยอาหารใน
บริเวณพ้ืนที่ชุมน้ำสามร้อยยอด   

   -  ความสัมพันธ์ระหว่าง การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ชุม
น้ำสามร้อยยอด        
 
4. สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
 4.3  ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.2 มุ่งม่ันในการทำงาน 
6. ชิ้นงาน/ ภาระงาน  

1. ใบงานเรื่อง การปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต 
2. บันทึกกิจกรรม  เรื่อง  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 
3. แผนภาพ/แผนผังความสัมพันธ์การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม และการ

นำเสนอข้อมูล 
4. รายงานการสำรวจและสืบค้นเรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่สามร้อยยอด 
5.  รายงานการสำรวจและสืบค้น  เรื่อง การอนุรักษ์พ้ืนที่สามร้อยยอด 
6. แบบจำลองแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต 
7.  แผนผังความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหาร และ

นำเสนอผลงาน 
8. บันทึกกิจกรรมเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
9. โมบายแขวนแสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสมาชิกในกลุ่ม 
10.  การทำแบบฝึกหัด 
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7. การวัดและประเมินผล  

7.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.  แบบฝึกหัด - ตรวจแบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด 1. นักเรียนร้อยละ 80มี

คะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ70 

2. บันทึกกิจกรรม - ตรวจใบบันทึกกิจกรรม - แบบประเมินใบบันทึก 
กิจกรรม 

-  นักเรียนร้อยละ  80      
มีคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  ระดับ
คุณภาพตั้งแต่   3 ขึ้นไป 

3.  รายงานการสำรวจ
และสืบค้น 

- ตรวจรายงานการ
สำรวจและสืบค้น 

แบบประเมินการสำรวจและ
สืบค้น 

-  นักเรียนร้อยละ  80      
มีคะแนนรายงานการสำรวจ
และสืบค้น  ระดับคุณภาพ
ตั้งแต ่  3 ขึ้นไป 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
4.สมรรถนะท่ีสำคัญ
ของผู้เรียน 
  4.1 ความสามารถใน
การสื่อสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

 
 

ผ่านระดับดี 

  4.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 4.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 4.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

5.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
5.1  ใฝ่เรียนรู้ 

 
 
-   สังเกตพฤติกรรมการ

 
 
-  แบบประเมินคุณลักษณะ

 
 
ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
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ทำงาน อันพึงประสงค์ ขึ้นไป 

  5.2 มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

เกณฑ์การประเมิน 
1. แบบฝึกหัด  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ตอบถูกให้1  คะแนนตอบผิดให้0   คะแนน 
 

สิ่งท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2. บันทึกกิจกรรม 
2.1 ความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

 
- เนื้อหาสมบูรณ์
ถูกต้อง    ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบทุก
ประเด็น 

 
- เนื้อหาสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ขาดไปบาง
หัวข้อแต่ไม่เป็น
สาระสำคัญ 

 
-เนื้อหาถูกต้องแต่
ขาดหัวข้อ ที่เป็น
สาระสำคัญ 

 
- เนื้อหาไม่สมบูรณ์
หัวข้อไม่ครบถ้วน 

2.2 การใช้ภาษา - เขียนประโยค
สำนวน  ภาษารัดกุม  
เข้าใจง่าย 

- เขียนประโยค ไม่
รัดกุม   แต่สื่อ
ความหมายเข้าใจดี 

- เขียนประโยค ไม่
รัดกุม สื่อความ 
หมายพอเข้าใจ 

สำนวนภาษาไม่
รัดกุม  และสื่อ
ความหมายวกวน 
ไม่ได้ใจความ  

2.3 การเขียนสะกด -เขียนถูกต้องทุก
แห่ง ไม่มีคำผิด 

-เขียนผิด 1-5 คำ
วรรคตอนผิดไม่เกิน 
5 แห่ง 

-เขียนผิด 6-10 คำ
วรรคตอนผิดไม่เกิน 
5 แห่ง 

-เขียนผิดมากกว่า 
10 คำข้ึนไป วรรค
ตอนผิดเกิน 5 แห่ง 

 

สิ่งท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.4  การนำเสนอ
ผลงาน 

-มีการนำเสนอด้วย
วิธีการสมัยใหม่ไม่
ซ้ำแบบใครนำเสนอ
ได้คล่องแคล่ว
ชัดเจนเร้าใจให้
ติดตาม 

-มีการนำเสนอด้วย
วิธีการที่แปลกใหม่
แต่ไม่คล่องแคล่วไม่

เร้าใจให้ติดตาม 

-มีการนำเสนอโดย
วิธีการคล้ายคลึงกับ
แบบทั่วไปการ
นำเสนอคล่องแคล่ว 

-มีการนำเสนอโดย
ใช้วิธีการคล้ายคลึง
กับแบบทั่วไปแต่ไม่
คล่องแคล่วไม่
น่าสนใจ 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
3.  รายงานการ
สำรวจและสืบค้น 
3.1รูปเล่ม 

 
 
ปกสวย แสดงความ
ริเริ่มสร้างสรรค์
ด้วยตนเอง รูปเล่ม
แน่นหนามีปกรอง 

 
 
ปกสวย แสดง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์รูปเล่ม
ไม่แน่นหนา               
มีปกรอง 

 
 
ปกสวย ไม่แสดง
ความริเริ่ม
เลียนแบบที่มีอยู่
ทั่วไป รูปเล่มไม่
แน่นหนา            
มีปกรอง 

 
 
ปกไม่สวย รูปเล่ม
ไม่แน่นหนา 

3.2 ความสมบูรณ์
ของ เนื้อหา 

เนื้อหาสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบ
ทุกประเด็น 

เนื้อหาสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ขาดไป
บางหัวข้อแต่ไม่
เป็นสาระสำคัญ 
 

เนื้อหาถูกต้องแต่
ขาดหัวข้อที่เป็น
สาระสำคัญ 

เนื้อหาไม่
สมบูรณ์/หัวข้อไม่
ครบถ้วน 

3.3 การใช้ภาษา เขียนประโยค
สำนวน ภาษา
รัดกุม เข้าใจง่าย 

เขียนประโยค 
ไม่รัดกุม แต่สื่อ
ความหมาย 
เข้าใจดี 

เขียนประโยค 
ไม่รัดกุม  
สื่อความหมาย 
พอเขา้ใจ 
 

สำนวนภาษา 
ไม่รัดกุม และสื่อ
ความหมายวกวน
ไม่ได้ใจความ 

3.4 การเขียน
สะกด 

เขียนถูกต้องทุก
แห่ง ไม่มีคำผิด 

เขียนผิด 1 – 5  
คำ วรรคตอนผิด 
ไม่เกิน 5 แห่ง 

เขียนผิด 6 – 10 
คำ วรรคตอนผิด
ไม่เกิน 5 แห่ง 

เขียนผิดมากกว่า 
10 คำข้ึนไป 
วรรคตอนผิดเกิน 
5 แห่ง 

3.5การนำเสนอ
ผลงาน 

มีการนำเสนอด้วย
วิธีการที่แปลกใหม่
ไม่ซ้ำแบบใคร 
นำเสนอได้

มีการนำเสนอด้วย
วิธีการที่แปลก
ใหม่แต่ไม่
คล่องแคล่ว ไม่เร้า

มีการนำเสนอโดย
ใช้วิธีการ
คล้ายคลึงกับแบบ
ทั่วไป การ

มีการนำเสนอโดย
ใช้วิธีการ
คล้ายคลึงกับแบบ
ทั่วไป แต่ไม่
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คล่องแคล่วชัดเจน 
เร้าใจให้ติดตาม 

ใจให้ติดตาม นำเสนอ
คล่องแคล่ว 

คล่องแคล่ว  
ไม่น่าสนใจ 

สิ่งที่ประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

4ด้านสมรรถนะ
หลัก 
4.1 
ความสามารถใน
การสื่อสาร 

มีความสามารถใน
การถ่ายทอด
ความรู้ความคิด
ความเข้าใจของ
ตนเองโดยใช้
ภาษาอย่าง
เหมาะสมได้อย่าง
ชัดเจนที่สุด 

มีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้
ความคิดความเข้าใจ
ของตนเองโดยใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม
ได้ค่อนข้างชัดเจน 

ถ่ายทอดความรู้ความคิดความเข้าใจ
ของตนเองยังไม่ชัดเจนและการใช้
ภาษายังไม่เหมาะสม 

4.2 
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลแสวงหา
ความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหา
ตัดสินใจโดย
คำนึงถึง
ผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
ด้วยการกระทำ
ของเราในแต่ละ
วันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนใน
อนาคตได้อย่าง
ชัดเจนถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลแสวงหา
ความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืนด้วยการ
กระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนใน
อนาคตได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลแสวงหา
ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่นด้วยการกระทำของเราในแต่ละ
วันสามารถสร้างความยั่งยืนในอนาคต
ได้ยังไม่ถูกต้อง 

4.3 
ความสามารถใน
การใช้ทักษะ
ชีวิต 

ทำงานและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วย
ความสัมพันธ์อันดี
มีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายใน
กลุ่มอย่าง
เหมาะสม 

ทำงานและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วย
ความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้บ้าง
เป็นบางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วย
ความสัมพันธ์อันดีไม่สามารถวิธีแก้ไข
ความขัดแย้งภายในกลุ่มได้ 
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4.4 
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลใน
การสืบค้นในการ
ทำงานและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
เหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงาน
ได้บ้างและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้นในการ
ทำงานได้บ้างแต่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 (ไม่ผ่าน) 
5.  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
5.1  ใฝ่เรยีนรู ้
 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
และมีความพยายาม
ในการเรยีนรู้มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
ในการเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

- ไม่ตั้งใจเรียน
ไม่เอาใจใส่และ
ไม่เพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ 

5.2มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

 

-ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้นด้วย
ตนเอง 

-  ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จมี
การปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการ
ปรับปรุงการทำงาน
ให้ดีขึ้น 

-มี่ความตั้งใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
  8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  กิจกรรมที ่1 เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( 2 ชั่วโมง ) 

1. ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
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2. ทดลองจุดเทียนไขตั้งทิ้งไว้ 10 นาท ีจากนั้นสังเกต 
3. ดับเปลวไฟที่เทียนไข จากนั้นวัดขนาดเทียนไขท่ีเหลือ 
4. ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลภายในกลุ่ม 
5. นำผลการทดลองท่ีสรุปได้ มาสร้างแบบจำลองและนำเสนอในรูปแบบเพ่ือนำเสนอหน้า

ชั้นเรียน 
กิจกรรมที ่2  การปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตเวลา  ( 2 ชั่วโมง ) 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพืชและสัตว์ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ 
2. บันทึกการทำกิจกรรม 
3. ทำแบบฝึกหัด 

     กิจกรรมที ่3 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม ( 2 ชั่วโมง ) 
1. ศึกษาความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อม 
2. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ 

- ความสัมพันธ์แบบการได้ประโยชน์ร่วมกัน 
- ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกัน 
- ความสัมพันธ์แบบอิงอาศัย 
- ความสัมพันธ์แบบการล่าเหยื่อ 
- ความสัมพันธ์แบบภาวะปรสิต 

3. บันทึกกิจกรรมความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที ่4   ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม ( 3 ชั่วโมง ) 

1. อภิปรายข้อมูลจากการสืบค้น สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
2. ทำกิจกรรมเรื่องศึกษาความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อม 
3. กำหนดปัญหาและตั้งสมมติฐานในการทำกิจกรรม 
4. นำเสนอผลงาน อภิปรายและสรุปผลเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ ่งมีช ีว ิตกับ

สิ่งไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อม ด้าน 
- ความสัมพันธ์กันในด้านแหล่งที่อยู่อาศัย 
- ความสัมพันธ์กันในด้านแหล่งหลบภัย 
- ความสัมพันธ์กันในด้านการปรับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต                             

กิจกรรมที ่ 5  โซ่อาหาร ( 3 ชั่วโมง ) 
1. อภิปรายสรุปถึงความหมาย และลักษณะของโซ่อาหาร 
2. ทำกิจกรรมเรื่องโซ่อาหารในสิ่งแวดล้อม 
3.   สำรวจ   สืบค้น  อภิปราย  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหาร 

และสายใยอาหารในพ้ืนที่ชุมน้ำสามร้อยยอด 
4.  สำรวจ   สืบค้น  อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่าง การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับ
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สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมน้ำสามร้อยยอด   
  
กิจกรรมที ่5    การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม(  3 ชั่วโมง ) 

1. อภิปรายสรุปปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเรา 
2. สำรวจ   อภิปรายกิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน 

  3.  สำรวจ   สืบค้น  อภิปรายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ชุมน้ำสามร้อยยอดที่เป็น
ประโยชน์ต่อ การดำรงชีวิต 
  4. สำรวจ   สืบค้น  อภิปรายการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนทีส่ามร้อยยอดทั้งโดย
ธรรมชาติและโดยมนุษย์     

          5.   สืบค้น  อภิปราย   การอนุรักษ์ทุ่งสามร้อยยอด 
กิจกรรมที ่ 6  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   ( 5  ชั่วโมง) 

1.  สืบค้น  เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม    
2.  สำรวจและเปรียบเทียบเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของตนเองกับ

คนในครอบครัว 
3.  อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ ไปสู่ลูก 

และ  กฎของเมนเดล  
4. สำรวจและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ 
5. สำรวจและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1. QR Code เรื่องการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
2. ใบงานเรื่อง การปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต 
3. ใบงานเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
4. ใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
5. ใบงานเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในพ้ืนที่ชุ่มน้ำสามร้อยยอด 
6. ใบงาน เรื่อง การจัดการขยะในโรงเรียนของเรา 
7. ใบกิจกรรม เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
8. PowerPoint เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
9. PowerPoint เรื่อง โซ่อาหาร 
10. PowerPointเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
11.  สีไม้ แว่นขยาย 
12.  วีดิทัศน์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
13.  ใบกิจกรรม เรื่อง ใครกินใครในโซ่อาหาร 
14.  ใบกิจกรรม เรื่อง โซ่อาหาร 
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15.  ใบกิจกรรม เรื่อง สำรวจบริเวณโรงเรียน 
16.  หนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ชุ่มน้ำสามร้อยยอด 
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หน่วยการเรียนรู้ที่   2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร 
รหัสวิชา ว  14101                   ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                เวลา12ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานว2.1 เข้าใจสมบัติของสสารองค์ประกอบของสสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสารการเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ตัวช้ีวัด 
ป.4/1อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลงโดยใช้หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ป.4/2อธิบายการละลายของสารในน้ำโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ป.4/3วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยใช้หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ป.4/4วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 

2. สาระสำคัญ 
 สารมี3 สถานะ คือ ของแข็งของเหลวและแก๊ส สารทั้ง 3 สถานะมีสมบัติบางประการเหมือนกัน
และบางประการแตกต่างกันเมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสารละลายหรือเปลี่ยนสถานะ สารแต่ละ
ชนิดยังคงแสดงสมบัติของสารเดิมอยู่ ส่วนการการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
นั้น จะทำให้เกิดสารใหม่ และสมบัติของสารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของ
สารเหล่านี้ ทั้งการละลาย การเปลี่ยนสถานะ และการเกิดสารใหม่ ล้วนส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 - การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเมื่อเพ่ิมความร้อนให้กับสสารถึง
ระดับหนึ่งจะทำให้สสารที่เป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลวและเมื่อเพ่ิม
ความร้อนต่อไปจนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊สเรียกว่าการกลายเป็นไอแต่เมื่อลดความ
ร้อนลงถึงระดับหนึ่งแก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกว่าการควบแน่นและถ้าลดความร้อนต่อไปอีก
จนถึงระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเรียกว่าการแข็งตัวสสารบางชนิดสามารถเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเรียกว่าการระเหิดส่วนแก๊สบางชนิดสามารถ
เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเรียกว่าการระเหิดกลับ   
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 - สารเมื่อใส่ลงในน้ำแล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำทั่วทุกส่วนแสดงว่าสารเกิดการละลาย
เรียกสารผสมที่ได้ว่าสารละลาย 
 - สาร2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกันแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้นซึ่งมีสมบัติต่างจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิด
เดียวเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่ง
สังเกตได้จากมีสีหรือกลิ่นต่างจากสารเดิมหรือมีฟองแก๊สหรือมีตะกอนเกิดขึ้นหรือมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ของอุณหภูม ิ
 - สารทีเ่กิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสารสามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับได้เช่นการหลอมเหลวการกลายเป็นไอการละลายแต่สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่
สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้เช่นการเผาไหม้การเกิดสนิม 
 
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 - กระบวนการแปรรูปอาหารของคนในชุมชน 
4. สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
 4.3  ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.2 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 5.3 มีวินัยในการทำงาน 
6. ชิ้นงาน/ ภาระงาน  
  6.1 ปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง 
  6.2 ผลการศึกษาค้นคว้าความรู้ 
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7. การวัดและประเมินผล  
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. แบบฝึกหัด 1. ตรวจแบบฝึกหัด 1. แบบฝึกหัด 1.นักเรียนร้อยละ 80มี

คะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ70 

2.รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 
2.1  การกำหนดปัญหา 
 
 

 
 
-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทดลอง 
 

 
 
-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

 
 
-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

2.2  การตั้งสมมติฐาน 
 
 

-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

2.3  วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 
 

-   สังเกต 
 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

2.4   ศึกษาค้นคว้า
ทดลองสังเกตรวบรวม
ข้อมูล 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

2.5   การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-  สังเกตตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

2.6การสรุปผลผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
3.สมรรถนะท่ีสำคัญ
ของผู้เรียน 
  3.1 ความสามารถใน
การสื่อสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

 
 

ผ่านระดับดี 

  3.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม 
 
 

แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 
 

ผ่านระดับดี 

 3.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 3.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

4.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
4.1 ใฝ่เรียนรู้ 

 
-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

 
-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

4.2 มุ่งม่ันในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

 4.3มีวินัยในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

 
เกณฑ์การประเมิน 
1.  แบบฝึกหัดหน่วยสิ่งมีชีวิตน่ารู้ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 - ตอบถูกให้1 คะแนนตอบผิดให้0   คะแนน 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.รายงานบันทึก
ผลการทดลอง 
2.1  การกำหนด
ปัญหา 
 
 
 

 
-กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจนดีมาก 

 
-  กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการ
ทดลองได้ชัดเจน 

 
-กำหนดปัญหาได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
กิจกรรมการ
ทดลองได้ยังไม่
ชัดเจน 

 
-   กำหนดปัญหา
ไม่ได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และไม่
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการ
ทดลอง 

2. 2  การตั้ง 
สมมติฐาน 
 
 
 
 

-  ตั้งสมมติฐานได้
สอดคล้องกับ
ปัญหาและแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและ
ผลอย่างชัดเจน 

-  ตั้งสมมติฐาน
สอดคล้องกับ
ปัญหาและแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและ
ผลยังไม่ชัดเจนดี 

-  ตั้งสมมติฐาน
สอดคล้องกับ
ปัญหาแต่ไม่แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและ
ผล 

 -   ตั้งสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับ
ปัญหา 
 
 
 

2.3 วางแผน
กำหนดขั้นตอน
การทำงาน 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการ
ทดลองอย่างชัดเจน
ทำการทดลองได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขั้นตอน
การทดลองไม่
ครบถ้วนทุก
ขั้นตอนและบันทึก
ผลการทดลองได้
บ้างทำการทดลอง
ได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดี 

-วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการ
ทดลองได้
พอสมควรทำการ
ทดลองบางส่วน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 
 

-วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการ
ทดลองด้วยตนเอง
ไม่ได้ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจึงจะทำ
การทดลองได้ 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.4  ศึกษาค้นคว้า
ทดลองสังเกต
รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการ
ทำงานได้ด้วย
ตัวเอง 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการ
ทำงานได้ด้วยตัวเอง
เป็นส่วนใหญ่ต้อง
ได้รับคำแนะนำ
เพียงเล็กน้อย 

-สังเกตศึกษา
ทดลองบางสว่น
รวบรวมข้อมูลตาม
แผนที่วางไว้บันทึก
ข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการ
ทำงานได้ด้วย
ตัวเองเป็นบางสว่น
ต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

- สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการ
ทำงานได้ด้วย
ตัวเองไม่ได้ต้อง
ได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
 

2.5การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห ์
เหตุผลด้วยตนเอง
ได้อย่างชัดเจน
เหมาะสมกับสิ่งที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
เหมาะสมกับสิ่งที่
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
ได้เป็นบางส่วนและ
ต้องได้รับคำชี้แนะ 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
ได้น้อยมากและ
ต้องได้รับคำชี้แนะ
ค่อนข้างมาก 
 

2.6  การสรุปผล
ผลการทดลอง 
 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์และชัดเจน 

 

- สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ ่

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่แต่สมบูรณ์
ชัดเจนเพียง
บางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและ
สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

 
 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
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3 2 1 
3. สมรรถนะที่เกิดกับ
ผู้เรียน 
3.1 ความสามารถใน
การสื่อสาร 

สามารถรับ-ส่งสาร และ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเอง 
โดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสามารถ
เลือกรับและไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยเหตุผล 
และถูกต้อง 

สามารถรับ-ส่งสารและ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเองได้
อย่างเหมาะสมสามารถ
เลือกรับและไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยเหตุผล 
 

สามารถรับ-ส่งสาร
และถ่ายทอดความรู้ 
ของตนเองได้สามารถ
เลือกรับและไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารได้ 
 

3.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วย
การกระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้อย่าง
ชัดเจนถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วย
การกระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลแสวงหาความรู้
มาใช้ในการแก้ปัญหา
ตัดสินใจโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืนด้วยการ
กระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคต
ได้ยังไม่ถูกต้อง 

3.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่มอย่าง
เหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่มได้
บ้างเป็นบางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีไม่สามารถ
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้ 

3.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานและ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
เหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างแต่ไม่สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 (ไม่ผ่าน) 
4.  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
4.1  ใฝ่เรยีนรู ้
 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
และมีความ
พยายามในการ
เรียนรู้มีสว่นรว่มใน
การเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจ
ใส่และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจ
ใส่ในการเรียนมี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ต่าง ๆ เป็น
บางครั้ง 

- ไมต่ั้งใจเรียนไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้ 

4.2มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

 

-ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

-  ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จมีการ
ปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จมีการ
ปรับปรุงการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

4.3มีระเบียนวินัย
ขณะเรียนและใน
การทำกิจกรรม 

-ให้ความร่วมมือ
ในการทำกิจกรรม
ดีเยี่ยมไม่เล่นไม่
ส่งเสียงดังรบ 
กวนเพื่อนและไม่
ทานขนมในเวลา
เรียน 

-ให้ความร่วมมือ
ในการทำกิจกรรม
ดีส่งเสียงดัง
รบกวนเพ่ือนขณะ
เรียนบ้างเป็น
บางครั้งและไม่
ทานขนมในเวลา
เรียน 

-ให้ความร่วมมือ
ในการทำกิจกรรม
พอใช้แต่ชอบเล่น
ชอบส่งเสียงดัง
รบกวนเพ่ือนและ
ไม่ทานขนมใน
เวลาเรียน 

-ให้ความร่วมมือ
ในการทำกิจกรรม
พอใช้ชอบเล่นส่ง
เสียงดังรบกวน
เพ่ือนและชอบ
ทานขนมในเวลา
เรียน 
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8.กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมที1่ สถานะของสาร  ( 3ชั่วโมง) 
 1. ให้ผู้เรียนสังเกตและระบุลักษณะของสารทั้ง 3 สถานะ คือของแข็งแรง ของเหลว และแก๊ส 
จากตัวอย่างสารที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งบอกความแตกต่างของสารทั้ง 3 สถานะได้ จากนั้นให้ใช้
คำถามเข้าสู่บทเรียนเช่นสิ่งของ 3 สถานะนั้นมีความเหมือนและต่างกันอย่างไรมีสมบัติต่างกันอย่างไร 
 2. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวให้ได้มากที่สุดแล้วช่วยกันจำแนกตัวอย่างเหล่านั้น
ออกเป็นกลุ่มซึ่งผู้เรียนจะจำแนกและได้เกณฑ์การจำแนกเหมือนกันคือสถานะของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว
เรา 
 3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 คนปฏิบัติกิจกรรมเรื่องสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
แล้วบันทึกผล และสรุปผลการทำกิจกรรม 
 4. .ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง สมบัติของสารในชีวิตประจำวันแล้วบันทึกผล และ
สรุปผลการทำกิจกรรม  
 5. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสถานะของสารดังนี้ รูปร่างและปริมาตรของแก๊สไม่คงตัว
เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุของเหลวมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุแต่มีปริมาตรคง
ตัวส่วนของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรคงตัว 

กิจกรรมที2่  การเปลี่ยนสถานะของสาร  ( 3ชั่วโมง) 

 1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มละ 4 คน ช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนสถานะของสาร 
และบันทึกความรู้ลงในแผ่นกระดาษชาร์ท แล้วนำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน 
 2. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายแผนภาพการเปลี ่ยนสถานะของสารและร่วมกันตอบคำถามจาก
แผนภาพ  - การหลอมเหลวหมายถึงอะไร 
  - การระเหยหมายถึงอะไร 
  - การแข็งตัวหมายถึงอะไร 
  - การควบแน่นหมายถึงอะไร 
  - การระเหิด หมายถึงอะไร 
 3. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสาร เพื่อบ่งชี้การเปลี่ยน
สถานะของสาร แล้วบันทึกผล และสรุปผลการทำกิจกรรม 
 4. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสาร จะเกิดขึ้นเมื่อสารได้รับความร้อน
หรือสูญเสียความร้อน 

กิจกรรมที3่การละลายของสาร  ( 3ชั่วโมง) 
 1. ให้ผู้เรียนสังเกตโอวัลติน (ผง) จากนั้นเทน้ำร้อนลงในแก้วที่มีผงโอวัลตินแล้วคน ให้ผู้เรียน
สังเกตลักษณะของผงโอวัลติน แล้วรว่มกันตอบคำถาม 
 2. ให้ผู้เรียนช่วยกันค้นคว้าหาความรู้ว่าเพราะเหตุใด ผงโอวัลตินจึงเปลี่ยนรูปร่างและเปลี่ยน
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สถานะ 
แล้วช่วยกันอธิบายคำตอบ 
 3. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง การละลาย โดยให้ออกแบบกิจกรรม
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการละลายของสาร และตอบคำถามก่อนทำกิจกรรม ดังนี้ 
      - ตัวแปรควบคุมหรือสิ่งที่จัดให้เหมือนกันคืออะไร  
      - ตัวแปรต้นหรือสิ่งที่จัดให้ต่างกันคืออะไร  
      - ตัวแปรตามหรือสิ่งที่ต้องศึกษาคืออะไร  
 4. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง การละลาย ตามแบบกิจกรรมที่วางแผนไว้ บันทึกผล และ
สรุปผลการทำกิจกรรม จากนั้นนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 5. ผู ้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี ่ยวกับการละลายของสาร ว่าการละลายของสารนั้ นต้องอาศัย
พลังงานความร้อนเข้ามาเก่ียวข้องกับการละลาย 
 กิจกรรมที4่การเกิดสารใหม่  ( 3ชั่วโมง) 
  1. ผู้เรียนช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการเกิดสารใหม่ และบันทึกความรู้ลงในสมุด
จากนั้นสุ่มผู้เรียนออกมานำเสนอผลการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน 
 2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง การเกิดสารใหม ่โดยออกแบบกิจกรรม
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเกิดสารใหม่ ให้สอดคล้องกับแนวคำถามก่อนทำกิจกรม ดังนี้ 
          - ผู้เรียนคิดว่าลวดแมกนีเซียมก่อนเผาและหลังเผามีสมบัติเหมือนกันหรือไม่  
          - การทดลองนี้นักเรียนต้องการหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องอะไร  
 3. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง การเกิดสารใหม่ ตามแบบกิจกรรมที่วางแผนไว้บันทึกผล 
และสรุปผลการทำกิจกรรม จากนั้นนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 4. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสมบัติของสารเมื่อเกิดเป็นสารใหม่มีสมบัติอย่างไร  
 5. ให้ผู้เรียนจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
จัดทำเป็นชิ้นงาน 
9. ส่ือ/ แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
9.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
9.3 อุปกรณ์การทดลอง 
9.4 สื่อการเรียนรู้จริง 
9.5 กระดาษชาร์ท 
9.6ห้องสมุด 
9.7 อินเตอร์เน็ต  
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หน่วยการเรียนรู้ที่   3 เรื่องแรง 
รหัสวิชา ว  14101                   ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                              เวลา 14 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
สาระท่ี2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบ ต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด 

ป.4/1อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีท่ีวัตถุ
อยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
          ป.4/2เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ 
          ป.4/3 ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ 

ป.4/4ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

ป.4/5เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ 
2. สาระสำคัญ 

การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที ่กระทำต่อวัตถุในกรณีที ่ว ัตถุอยู ่นิ ่งจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำ
ต่อวัตถุใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุระบุผลของ แรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนว
เดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ 
3.สาระการเรียนรู้ 

     3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 3.1.1แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยแรงลัพธ์ของแรง2 แรงที่กระทำต่อ
วัตถุเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันผลรวมของแรงทั้ง 2 แรงเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันและมีทิศทาง
เดียวกัน แต่จะมีขนาดเท่ากับผลต่างของแรงทั้งสองแรงเมื่อแรงทั้งสองแรงอยู่ในแนวเดียวกันแต่มีทิศ
ทางตรงข้ามกัน สำหรับวัตถุท่ีอยู่นิ่งแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 

 3.1.2 การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุสามารถเขียนได้ โดยใช้ลูกศร โดยหัว
ลูกศรแสดงทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุ 
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 3.1.3 แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต้านการเคลื่อนที่
ของวัตถุนั้น โดยการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให้เคลื่อนที่ แรงเสียดทานจากพื้นผิว
นั้นก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แต่ถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานนั้นก็จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลง
หรือหยุดนิ่ง 

4. สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน 
4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2ความสามารถในการคิด 
4.3ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.2 มุ่งม่ันในการทำงาน 
6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

6.1 แบบบันทึกกิจกรรมเรื่อง แรง 
6.2แผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของแรงที่กระทำต่อวัตถุ 
6.3การออกแบบการประดิษฐ์กระถางแขวนสำหรับปลูกต้นไม้ 
6.4แผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ 
6.5 แผนยังความคิดเรื่องแรง 
 

7. การวัดและประเมินผล  
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. แบบบันทึกกิจกรรม
เรื่อง แรง 

1. ตรวจแบบบันทึก
กิจกรรม และสรุปผล
การทดลอง 

1. แบบบันทึกกิจกรรม 1.นักเรียนร้อยละ 80มี
คะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ70 

1.1รายงานบันทึกผล
การทดลอง 
1  การกำหนดปัญหา 
 
 

 
 
-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทดลอง 
 

 
 
-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

 
 
-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 
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2  การตั้งสมมติฐาน 
 
 

-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

3  วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 
 

-   สังเกต 
 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

4   ศึกษาค้นคว้าทดลอง
สังเกตรวบรวมข้อมูล 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

5   การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-  สังเกตตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

6การสรุปผลผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
 
 

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
สมรรถนะท่ีสำคัญของ
ผู้เรียน 
1 ความสามารถในการ
สื่อสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 
 

 
 

ผ่านระดับดี 

2 ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

3 ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

4 ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
1  ใฝ่เรียนรู้ 

 
-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

 
-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 
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2 มุ่งม่ันในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
1. แบบบันทึกกิจกรรมเรื่อง แรง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.รายงานบันทึก
ผลการทดลอง 
2.1  การกำหนด
ปัญหา 
 
 
 

-กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจนดีมาก 

-  กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจน 

-กำหนดปัญหาได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
กิจกรรมการ
ทดลองได้ยังไม่
ชัดเจน 

-   กำหนดปัญหา
ไม่ได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และไม่
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการ
ทดลอง 

2. 2  การ
ตั้งสมมติฐาน 
 
 
 
 

-  ตั้งสมมติฐานได้
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
อย่างชัดเจน 

-  ตั้งสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
ยังไม่ชัดเจนดี 

-  ตั้งสมมติฐาน
สอดคล้องกับ
ปัญหาแต่ไม่แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล 

 -   ตั้งสมมติฐานไม่
สอดคล้องกับ
ปัญหา 
 
 
 

2.3    วางแผน
กำหนดขั้นตอนการ
ทำงาน 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
อย่างชัดเจนทำการ
ทดลองได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของ
การทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองไม่ครบถ้วนทุก
ขั้นตอนและบันทึกผล
การทดลองได้บ้างทำ
การทดลองได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดี 

-วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองและบันทึกผล
การทดลองได้
พอสมควรทำการ
ทดลองบางส่วน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 

-วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองและบันทึกผล
การทดลองด้วย
ตนเองไม่ได้ต้อง
ได้รับการช่วยเหลือ
จึงจะทำการทดลอง
ได้ 
 

2.4   ศึกษาค้นคว้า
ทดลองสังเกต
รวบรวมข้อมูล 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ

-  สังเกตศึกษาทดลอง
รวบรวมข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตาม
แผนที่วางไว้บันทึก
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
และแก้ปัญหา 

-สังเกตศึกษาทดลอง
บางส่วนรวบรวม
ข้อมูลตามแผนที่วาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน

- สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลตามแผนที่วาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
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แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเอง 
 

การทำงานได้ด้วย
ตัวเองเป็นส่วนใหญ่
ต้องได้รับคำแนะนำ
เพียงเล็กน้อย 

ได้ด้วยตัวเองเปน็
บางส่วนต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

ได้ด้วยตัวเองไม่ได้
ต้องได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
 

 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.5การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห ์
เหตุผลด้วยตนเอง
ได้อย่างชัดเจน
เหมาะสมกับสิ่งที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
เหมาะสมกับสิ่งที่
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
ได้เป็นบางส่วนและ
ต้องได้รับคำชี้แนะ 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
ได้น้อยมากและ
ต้องได้รับคำชี้แนะ
ค่อนข้างมาก 
 

2.6  การสรุปผล
ผลการทดลอง 

 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์และชัดเจน 

 

- สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ ่

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่แต่สมบูรณ์
ชัดเจนเพียง
บางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและ
สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.๔ พุทธศักราช 2563 หน้า 63 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

3 ด้านสมรรถนะหลัก 
3.1 ความสามารถใน
การสื่อสาร 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้
ความคิดความเข้าใจ
ของตนเองโดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสมได้อย่าง
ชัดเจนที่สุด 
 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเอง
โดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสมได้ค่อนข้าง
ชัดเจน 

ถ่ายทอดความรู้
ความคิดความเข้าใจ
ของตนเองยังไม่
ชัดเจนและการใช้
ภาษายังไม่เหมาะสม 

3.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้
ในการแก้ปัญหา
ตัดสินใจโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืนด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละ
วันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้
อย่างชัดเจนถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วย
การกระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลแสวงหาความรู้
มาใช้ในการแก้ปัญหา
ตัดสินใจโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืนด้วยการ
กระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคต
ได้ยังไม่ถูกต้อง 

3.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่ม
อย่างเหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่มได้
บ้างเป็นบางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีไม่สามารถ
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้ 

3.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงาน
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างเหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงาน
ได้บ้างแต่ไม่สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 (ไม่ผ่าน) 
4.  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
4.1  ใฝ่เรยีนรู ้
 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
และมีความ
พยายามในการ
เรียนรู้มีสว่นรว่มใน
การเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจ
ใส่และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจ
ใส่ในการเรียนมี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ต่าง ๆ เป็น
บางครั้ง 

- ไมต่ั้งใจเรียนไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้ 

4.2มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

 

-ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

-  ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จมีการ
ปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จมีการ
ปรับปรุงการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-มี่ความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
2. แผนภาพแสดงการ
เคลื่อนที่ของแรงที่
กระทำต่อวัตถุ 

ตรวจชิ้นงาน เกณฑ์การประเมิน 
 

ผ่านระดับดี 

 
 
 
 
เกณฑ์ลำดับคุณภาพ 
  คะแนน  8 – 10 คะแนนลำดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  คะแนน  4 –   7 คะแนนลำดับคุณภาพดี 

  คะแนน 3 –   5คะแนนลำดับคุณภาพพอใช้ 
  คะแนน0 –   2คะแนนลำดับคุณภาพปรับปรุง 

สิ่งท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 (ดีเยี่ยม) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ชิ้นงาน 
แผนภาพแสดง
การเคลื่อนที่ของ
แรงที่กระทำต่อ
วัตถ ุ
1. เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์ 

 
มีเนื้อหาถูกต้อง
ครบ5 หัวข้อ
ตามท่ีกำหนดใน
ลักษณะงาน 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
1 หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
2 หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
มากกว่า3 หัวข้อ 

2.งานเรียบร้อย 
สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีตตกแต่ง
สวยงามเรียบร้อย
น่าสนใจ 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 
ตกแต่สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 

งานสะอาด 

3. ความ
รับผิดชอบ 

มีความรับผิดชอบ
ส่งงานทันตาม
เวลาที่กำหนด 

มีความรับผิดชอบ
แต่ส่งงานเกิน
เวลาที่กำหนด
เพียงเล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงานแต่
ส่งงานเกินเวลาที่
มาก 

ไม่มีความรับผิด 
ชอบในการส่งงาน
ต้องติดตามทวง
ถาม 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
3. การออกแบบการ
ประดิษฐ์กระถางแขวน
สำหรับปลูกต้นไม้ 

ตรวจชิ้นงาน เกณฑ์การประเมิน 
 

ผ่านระดับดี 

 
เกณฑ์ลำดับคุณภาพ 
  คะแนน  8 – 10 คะแนนลำดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  คะแนน  4 –   7 คะแนนลำดับคุณภาพดี 
  คะแนน  3 –   5 คะแนนลำดับคุณภาพพอใช้ 
  คะแนน  0 –   2  คะแนนลำดับคุณภาพปรับปรุง 
 
 
 
 

สิ่งท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 (ดีเยี่ยม) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ชิ้นงาน 
การออกแบบการ
ประดิษฐ์กระถาง
แขวนสำหรับปลูก
ต้นไม้ 
1. สมบูรณ์ของ
ชิ้นงาน 

 
ออกแบบชิ้นงาน
ได้สวยงาม
กระถางต้นไม้มี
แนวดิ่งสู่
ศูนย์กลาง 

 
ออกแบบชิ้นงาน
ได้สวยงามเอียงไป
ทางใดทางหนึ่ง 

 
กระถางต้นไม้ไม
เท่ากัน 

 
กระถางต้นไม้ไม่มี
แนวดิ่งสู่
ศูนย์กลาง 

2.งานเรียบร้อย 
สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีตตกแต่ง
สวยงามเรียบร้อย
น่าสนใจ 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 
ตกแต่สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 

งานสะอาด 

3. ความ
รับผิดชอบ 

มีความรับผิดชอบ
ส่งงานทันตาม
เวลาที่กำหนด 

มีความรับผิดชอบ
แต่ส่งงานเกิน
เวลาที่กำหนด
เพียงเล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงานแต่
ส่งงานเกินเวลาที่
มาก 

ไม่มีความรับผิด 
ชอบในการส่งงาน
ต้องติดตามทวง
ถาม 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
4. แผนภาพแสดงแรง
เสียดทานและแรงที่อยู่
ในแนวเดียวกันที่กระทำ
ต่อวัตถุ 

ตรวจชิ้นงาน เกณฑ์การประเมิน 
 

ผ่านระดับดี 

 
เกณฑ์การประเมิน 

แผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

สิ่งท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 (ดีเยี่ยม) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
เส้นทางสู่บ้านฉัน 
1. เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์ 

 
มีเนื้อหาถูกต้องครบ5 
หัวข้อตามที่กำหนด
ในลักษณะงาน 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง 
1 หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง 
2 หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
มากกว่า3 หัวข้อ 

2.งานเรียบร้อย 
สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีตตกแต่ง
สวยงามเรียบร้อย
น่าสนใจ 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 
ตกแต่สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 

งานสะอาด 

3. ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ
ส่งงานทันตามเวลา
ที่กำหนด 

มีความรับผิดชอบ
แต่ส่งงานเกินเวลา
ที่กำหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงานแต่ส่ง
งานเกินเวลาที่มาก 

ไม่มีความรับผิด 
ชอบในการส่งงาน
ต้องติดตามทวง
ถาม 

4. ตรงต่อเวลา จัดทำข้อมูลมี
ขั้นตอนเข้าใจง่าย
งานเสร็จทันเวลาที่
กำหนด 

จัดทำข้อมูลไม่เป็น
ขั้นตอนแต่เข้าใจ
ง่ายงานเสร็จ
ทันเวลาที่กำหนด 

จัดทำข้อมูลมี
ขั้นตอนแต่ไม่
เหมาะสมงานเสร็จ
ทันเวลาที่กำหนด 

ส่งงานไม่ทันตาม
กำหนดข้อมูลไม่มี
ระบบไม่เข้าใจ 

5. นำเสนอข้อมูล นำเสนอข้อมูล
เข้าใจง่านเหมาะสม 

นำเสนอข้อมูลพอ
เข้าใจได้ 

นำเสนอข้อมูล
สับสนบ้างเล็กน้อย 

นำเสนอข้อมูลไม่
ครบไม่เข้าใจ 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

5. แผนยังความคิดเรื่อง
แรง 

ตรวจชิ้นงาน เกณฑ์การประเมิน 
 

ผ่านระดับดี 

 
เกณฑ์การประเมิน 

แผนผังความคิดเรื่องแรง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

สิ่งท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 (ดีเยี่ยม) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
แผนยังความคิด
เรื่องแรง 
1. เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์ 

 
มีเนื้อหาถูกต้อง
ครบ5 หัวข้อตามที่
กำหนดในลักษณะ
งาน 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง 
1 หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง 
2 หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
มากกว่า3 หัวข้อ 

2.งานเรียบร้อย 
สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีตตกแต่ง
สวยงามเรียบร้อย
น่าสนใจ 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 
ตกแต่สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 

งานสะอาด 

3. ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ
ส่งงานทันตามเวลา
ที่กำหนด 

มีความรับผิดชอบ
แต่ส่งงานเกินเวลา
ที่กำหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงานแต่ส่ง
งานเกินเวลาที่มาก 

ไม่มีความรับผิด 
ชอบในการส่งงาน
ต้องติดตามทวง
ถาม 

4. ตรงต่อเวลา จัดทำข้อมูลมี
ขั้นตอนเข้าใจง่าย
งานเสร็จทันเวลาที่
กำหนด 

จัดทำข้อมูลไม่เป็น
ขั้นตอนแต่เข้าใจ
ง่ายงานเสร็จ
ทันเวลาที่กำหนด 

จัดทำข้อมูลมี
ขั้นตอนแต่ไม่
เหมาะสมงานเสร็จ
ทันเวลาที่กำหนด 

ส่งงานไม่ทันตาม
กำหนดข้อมูลไม่มี
ระบบไม่เข้าใจ 

5. นำเสนอข้อมูล นำเสนอข้อมูล
เข้าใจง่านเหมาะสม 

นำเสนอข้อมูลพอ
เข้าใจได้ 

นำเสนอข้อมูล
สับสนบ้างเล็กน้อย 

นำเสนอข้อมูลไม่
ครบไม่เข้าใจ 
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7.2 การประเมินสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

แบบฝึกหัด 
 

ตรวจแบบฝึกหัด เกณฑ์การประเมิน 
(รูบริค) 

ผ่านระดับดี 

 เกณฑ์ลำดับคุณภาพ 
  คะแนน  18 – 20 คะแนนลำดับคุณภาพดีมาก 

  คะแนน  14 – 17 คะแนนลำดับคุณภาพดี 
  คะแนน  10 – 13 คะแนนลำดับคุณภาพพอใช้ 
 คะแนน0 – 9  คะแนนลำดับคุณภาพปรับปรุง 

สิ่งท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
แบบฝึกหัด 

เรื่องแรง 
1. เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์ 

 
มีเนื้อหาถูกต้อง
ครบ5 หัวข้อ
ตามท่ีกำหนดใน
ลักษณะงาน 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
1 หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
2 หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
มากกว่า3 หัวข้อ 

2.งานเรียบร้อย 
สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีตตกแต่ง
สวยงามเรียบร้อย
น่าสนใจ 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 
ตกแต่สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 

งานสะอาด 

3. ความ
รับผิดชอบ 

มีความรับผิดชอบ
ส่งงานทันตาม
เวลาที่กำหนด 

มีความรับผิดชอบ
แต่ส่งงานเกิน
เวลาที่กำหนด
เพียงเล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงานแต่
ส่งงานเกินเวลาที่
มาก 

ไม่มีความรับผิด 
ชอบในการส่งงาน
ต้องติดตามทวง
ถาม 

4. ตรงต่อเวลา จ ั ดท ำข ้ อม ู ล มี
ขั้นตอนเข้าใจง่าย
งานเสร็จทันเวลา
ที่กำหนด 

จัดทำข้อมูลไม่
เป็นขั้นตอนแต่
เข้าใจง่ายงาน
เสร็จทันเวลาที่
กำหนด 

จัดทำข้อมูลมี
ขั้นตอนแต่ไม่
เหมาะสมงาน
เสร็จทันเวลาที่
กำหนด 

ส่งงานไม่ทันตาม
กำหนดข้อมูลไม่มี
ระบบไม่เข้าใจ 

5. นำเสนอข้อมูล นำเสนอข้อมูล
เข้าใจง่าน
เหมาะสม 

นำเสนอข้อมูลพอ
เข้าใจได้ 

นำเสนอข้อมูล
สับสนบ้าง
เล็กน้อย 

นำเสนอข้อมูลไม่
ครบไม่เข้าใจ 
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8.กิจกรรมการเรียนรู้ 
  กิจกรรมที ่1  แรงลัพธ์ 

1. วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอน สืบเสาะหาความรู้  3 
ชั่วโมง 

2. การทดลองหาแรงลัพธ์               2 ชัว่โมง 
3. ทิศทางของแรงลัพธ์      1 

ชั่วโมง 
      กิจกรรมที ่ 2  แรงเสียดทาน 

1. วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอน สืบเสาะหาความรู้  3 
ชั่วโมง 

2. ลักษณะแรงเสียดทาน      1 
ชั่วโมง 

3. ผลและประโยชน์ของแรงเสียดทาน               1 
ชั่วโมง 
    กิจกรรมที ่3  ประโยชน์ของแรง 
           สอนโดยเน้นรูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้            3 ชั่วโมง 
 
 
9. ส่ือ /แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 9.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

9.3 อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
9.4 สื่อการเรียนรู้จริง 
9.5 ห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.๔ พุทธศักราช 2563 หน้า 71 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่   4 เรื่อง เสียงและการได้ยิน 
รหัสวิชา  14101                  ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                          เวลา14ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
สาระที2่ วิทยาศาสตรก์ายภาพ 

มาตรฐานว 2.3เข้าใจความหมายของพลังงานการเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงานพลังงานในชีวิตประจำวันธรรมชาติของคลื่นปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียงแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด 
ป.4/1  อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ป.4/2  ระบุตัวแปรทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ 
ป.4/3  ออกแบบกำรทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดังเสียงค่อย 
ป.4/4  วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง 
ป.4/5  ตระหนักในคุณค่ำของความรู้เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและ

ลดมลพิษทางเสียง 
2. สาระสำคัญ 

การได้ยินเสียงผ่านตัวกลางลักษณะและการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำการเกิดเสียงดังเสียงค่อยการวัด
ระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียงการตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะ
แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง 
3.สาระการเรียนรู้ 
     3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3.1.1 การได้ยินเสียงนั้นต้องอาศัยตัวกลางโดยอาจเป็นของแข็งของเหลวหรืออากาศเสียงจะ
ส่งผ่านตัวกลางมายังหู 

3.1.2 เสียงทีไ่ด้ยินมีระดับสูงต่ำของเสียงต่างกันขึ้นกับความถ่ีของการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง
โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำแต่ถ้ำสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูงส่วนเสียง
ดังค่อยที่ได้ยินขึ้นกับพลังงานการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงโดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นพลังงานมากจะ
เกิดเสียงดังแต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย 

3.1.3 เสียงดังมากๆเป็นอันตรายต่อการได้ยินและเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญเป็นมลพิษทาง
เสียง  เดซิเบลเป็นหน่วยที่บอกถึงความดังของเสียง 
4. สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน 

 4.1  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
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 4.3  ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.2 มุ่งม่ันในการทำงาน 

6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
  6.1 ใบบันทึกกิจกรรมเรื่องตัวกลางของเสียง 
 6.2 ใบบันทึกกิจกรรมเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำ 

6.3 ออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและการเกิดเสียงดังเสียงค่อย 
6.4 ใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง การเกิดเสียงดังเสียงค่อย 
6.5 ใบงานเรื่องวัดระดับเสียง 
6.7ใบงานเรื่องแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง 
6.8 แบบฝึกหัดเรื่องเสียงและการได้ยิน 

7. การวัดและประเมินผล  
7.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ใบบันทึกกิจกรรม 1.  ตรวจแบบฝึกหัด 1. แบบฝึกหัด 1.นักเรียนร้อยละ 80มี

คะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ70 

2.รายงานบันทึกผลทำ
กิจกรรม 
2.1  การกำหนดปัญหา 

-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.2   การตั้งสมมติฐาน 
 
 

-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.3  วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 

-   สังเกต 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 



 
 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.๔ พุทธศักราช 2563 หน้า 73 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
2.4   ศึกษาค้นคว้าสืบค้น
สังเกตรวบรวมข้อมูล 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.5   การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-  สังเกตตรวจรายงาน
บันทึกผลการทำ
กิจกรรม 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.6การสรุปผลผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

3.สมรรถนะท่ีสำคัญ
ของผู้เรียน 
  3.1 ความสามารถใน
การสื่อสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

 
 

ผ่านระดับดี 

  3.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 3.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 3.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

4.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
4.1  ใฝ่เรียนรู้ 

 
 
-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

 
 
-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
 
ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

  4.2 มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

2. แบบฝึกหัดหน่วย  เสียงและการได้ยิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

  ตอบถูกให้1  คะแนนตอบผิดให้0   คะแนน 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.รายงานบันทึก
ผลการทำ
กิจกรรม 
2.1  การกำหนด
ปัญหา 
 
 
 

-กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจนดีมาก 

-  กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการ
ทดลองได้ชัดเจน 

 
-กำหนดปัญหาได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
กิจกรรมการ
ทดลองได้ยังไม่
ชัดเจน 

 
-   กำหนดปัญหา
ไม่ได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์
และไม่สอดคล้อง
กับกิจกรรมการ
ทดลอง 

2. 2  การ
ตั้งสมมติฐาน 
 
 
 
 

-  ตั้งสมมติฐานได้
สอดคล้องกับ
ปัญหาและแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและ
ผลอย่างชัดเจน 

-  ตั้งสมมติฐาน
สอดคล้องกับ
ปัญหาและแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและ
ผลยังไม่ชัดเจนดี 

-  ตั้งสมมติฐาน
สอดคล้องกับ
ปัญหาแต่ไม่แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและ
ผล 

 -   ตั้งสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับ
ปัญหา 
 
 
 

2.3    วางแผน
กำหนดขั้นตอนการ
ทำงาน 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการ
ทดลองอย่างชัดเจน
ทำการทดลองได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขั้นตอน
การทดลองไม่
ครบถ้วนทุก
ขั้นตอนและบันทึก
ผลการทดลองได้
บ้างทำการทดลอง
ได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดี 

-วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทกึผลการ
ทดลองได้
พอสมควรทำการ
ทดลองบางส่วน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 
 

-วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการ
ทดลองด้วยตนเอง
ไม่ได้ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจึงจะทำ
การทดลองได้ 
 

2.4   ศึกษาค้นคว้า
ทดลองสังเกต
รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการ

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการ

-สังเกตศึกษา
ทดลองบางสว่น
รวบรวมข้อมูลตาม
แผนที่วางไว้บันทึก
ข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการ

- สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการ
ทำงานได้ด้วย
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
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ทำงานได้ด้วย
ตัวเอง 
 

ทำงานได้ด้วยตัวเอง
เป็นส่วนใหญ่ต้อง
ได้รับคำแนะนำ
เพียงเล็กน้อย 

ทำงานได้ด้วย
ตัวเองเป็นบางสว่น
ต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

ตัวเองไม่ได้ต้อง
ได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
 
 

2.5การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห ์
เหตุผลด้วยตนเอง
ได้อย่างชัดเจน
เหมาะสมกับสิ่งที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
เหมาะสมกับสิ่งที่
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
ได้เป็นบางส่วนและ
ต้องได้รับคำชี้แนะ 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับ
วิเคราะห์เหตุผล
ด้วยตนเองได้น้อย
มากและต้องได้รับ
คำชี้แนะ
ค่อนข้างมาก 

2.6   การสรุปผล
ผลการทดลอง 

 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์และชัดเจน 

 

- สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ ่

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่แต่สมบูรณ์
ชัดเจนเพียง
บางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและ
สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

 
 

 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

3ด้านสมรรถนะ
หลัก 
3.1 
ความสามารถใน
การสื่อสาร 

มีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้
ความคิดความ
เข้าใจของตนเอง
โดยใช้ภาษาอย่าง

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้
ความคิดความเข้าใจ
ของตนเองโดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสมได้

ถ่ายทอดความรู้ความคิดความเข้าใจของ
ตนเองยังไม่ชัดเจนและการใช้ภาษายังไม่
เหมาะสม 
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รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

เหมาะสมได้อย่าง
ชัดเจนที่สุด 

ค่อนข้างชัดเจน 

3.2 
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลแสวงหา
ความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
ด้วยการกระทำของ
เราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้
อย่างชัดเจนถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วย
การกระทำของเราใน
แต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคต
ได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลแสวงหาความรู้มา
ใช้ในการแก้ปัญหาตัดสินใจโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้ยังไม่ถูกต้อง 

3.3 
ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วย
ความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่ม
อย่างเหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่มได้
บ้างเป็นบางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วย
ความสัมพันธ์อันดีไม่สามารถวิธีแก้ไข
ความขัดแย้งภายในกลุ่มได้ 

3.4 
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลใน
การสืบค้นในการ
ทำงานและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
เหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้นในการทำงาน
ได้บ้างแต่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.๔ พุทธศักราช 2563 หน้า 77 
 

สิ่งที่ประเมิน 
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4.  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
4.1  ใฝ่เรยีนรู ้
 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
และมีความพยายาม
ในการเรยีนรู้มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
ในการเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

- ไมต่ั้งใจเรียน
ไมเ่อาใจใส่และ
ไมเ่พียร
พยายามในการ
เรียนรู้ 

4.2 มุ่งมั่นใน
การทำงาน 

 

-ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้นด้วย
ตนเอง 

-  ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จมี
การปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการ
ปรับปรุงการทำงาน
ให้ดีขึ้น 

-มี่ความตั้งใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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เกณฑ์ลำดับคุณภาพ 
  คะแนน  18 – 20 คะแนนลำดับคุณภาพดีมาก 
  คะแนน  14 – 17 คะแนนลำดับคุณภาพดี 
  คะแนน  10 – 13 คะแนนลำดับคุณภาพพอใช้ 
 คะแนน0 – 9  คะแนนลำดับคุณภาพปรับปรุง 

 
 

สิ่งท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
แบบฝึกหัด 

เรื่องปรากฏการณ์
ของดวงดาว 
1. เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์ 

 
มีเนื้อหาถูกต้อง
ครบ5 หัวข้อ
ตามท่ีกำหนดใน
ลักษณะงาน 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
1 หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
2 หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
มากกว่า3 หัวข้อ 

2.งานเรียบร้อย 
สวยงาม 

งานสะอาดมี
ความประณีต
ตกแต่งสวยงาม
เรียบร้อยน่าสนใจ 

งานสะอาดมี
ความประณีต 
ตกแต่สวยงาม 

งานสะอาดมี
ความประณีต 

งานสะอาด 

3. ความ
รับผิดชอบ 

มีความรับผิดชอบ
ส่งงานทันตาม
เวลาที่กำหนด 

มีความรับผิดชอบ
แต่ส่งงานเกิน
เวลาที่กำหนด
เพียงเล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงานแต่
ส่งงานเกินเวลาที่
มาก 

ไม่มีความรับผิด 
ชอบในการส่งงาน
ต้องติดตามทวง
ถาม 

4. ตรงต่อเวลา จ ั ดท ำข ้ อม ู ล มี
ขั้นตอนเข้าใจง่าย
งานเสร็จทันเวลา
ที่กำหนด 

จัดทำข้อมูลไม่
เป็นขั้นตอนแต่
เข้าใจง่ายงาน
เสร็จทันเวลาที่
กำหนด 

จัดทำข้อมูลมี
ขั้นตอนแต่ไม่
เหมาะสมงาน
เสร็จทันเวลาที่
กำหนด 

ส่งงานไม่ทันตาม
กำหนดข้อมูลไม่มี
ระบบไม่เข้าใจ 

5. นำเสนอข้อมูล นำเสนอข้อมูล
เข้าใจง่าน
เหมาะสม 

นำเสนอข้อมูลพอ
เข้าใจได้ 

นำเสนอข้อมูล
สับสนบ้าง
เล็กน้อย 

นำเสนอข้อมูลไม่
ครบไม่เข้าใจ 
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8.กิจกรรมการเรียนรู้ 
  8.1 ศึกษาและสืบค้นข้อมูลโดยใช้กระบวนการสืบเสาะและการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับเสียง( 14
ชั่วโมง) 
   กิจกรรมที1่ ตัวกลางของเสียง(1ชั่วโมง ) 

1. ทำกิจกรรมสืบค้นข้อมูลเรื่องตัวกลางของเสียง 
2. ทำใบบันทึกกิจกรรมเรื่องตัวกลางของเสียง 
3. นำเสนอผลการทดลองเรื่องตัวกลางของเสียง 

   กิจกรรมที2่ เสียงสูงเสียงต่ำ(4ช่ัวโมง ) 
1. ทำกิจกรรมสืบค้นข้อมูลเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำ 
2. ทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ 
3. ทำใบบันทึกกิจกรรมเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำ 
4. นำเสนอผลการทดลองเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำ   

   กิจกรรมที3่ เสียงดังเสียงค่อย (4ชั่วโมง ) 
1. ทำกิจกรรมสืบค้นข้อมูลเรื่องเสียงดังเสียงค่อย 
2. ออกแบบทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดังเสียงค่อย 
3. ทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดังเสียงค่อย 
4. ทำใบบันทึกกิจกรรมเรื่องเสียงดังเสียงค่อย 
5. นำเสนอผลการทดลองเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำ  

  กิจกรรมที่4 วัดระดับเสียง ( 2ช่ัวโมง ) 
1. ทำกิจกรรมสืบค้นข้อมูลเรื่องการวัดระดับเสียง 
2. ฝึกวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง 
3. ทำใบบันทึกกิจกรรมเรื่องการวัดระดับเสียง 

กิจกรรมที่5 แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง ( 1ช่ัวโมง ) 
1. ทำกิจกรรมสืบค้นข้อมูลเรื่องแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทาง

เสียง 
2. ทำใบงานเรื่องการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง 

กิจกรรมที่6 แบบฝึกหัดเรื่องเสียงและการได้ยิน( 2ชั่วโมง ) 
1. แบบฝึกหัดเรื่องเสียงและการได้ยิน 
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9. ส่ือ /แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 9.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
9.3 อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
9.4 สื่อการเรียนรู้จริง 
9.5 ห้องสมุด 
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หน่วยการเรียนรู้ที่   5 เรื่อง มหัศจรรย์บนท้องฟ้า 
รหัสวิชา ว  14101                   ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                            เวลา  20 ชั่วโมง 
 
.  
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
สาระที3่วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 
มาตรฐานการเรียนรู้ว 3.1เข้าใจองค์ประกอบลักษณะกระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ
กาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะรวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

ตัวชี้วัด 
ป.4/1  เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจำลอง 
ป.4/2  ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าและ

อธิบายแบบรูปเส้นทางการข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี 
มาตรฐานการเร ียนรู้ว 3.2   เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลกกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลกธรณีพิบัติภัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
โลกรวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
ป.4/1 เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่งและระบุปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้

ประโยชน์ได้จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
ป.4/2 ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ 
ป.4/3 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 
ป.4/4 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งจากแบบจำลอง 
ป.4/5 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝนหิมะและลูกเห็บจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 
2. สาระสำคัญ 

ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกำเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได้ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงแต่
สามารถมองเห็นได้กลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์แต่ละดวงเรียงกันที่
ตำแหน่งคงที่การขึ้นและตกของดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์สามารถทำได้โดยใช้แผนที่ดาวซึ่งระบุมุมทิศ
และมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏผู้สังเกตสามารถใช้มือในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวใน
ท้องฟ้า 
 โลกมีท้ังน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ำต่างทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน 
วัฏจักรน้ำเป็นการหมุนเวียนของน้ำที่มีแบบรูปซ้ำเดิมและต่อเนื่องระหว่างน้ำในบรรยากาศน้ำผิวดินและ
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น้ำใต้ดินไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจากพ้ืนดินมากเรียกว่า
เมฆแต่หากอยู่ใกล้พ้ืนดินเรียกว่าหมอกส่วนละอองน้ำเกาะอยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้พ้ืนดินเรียกว่าน้ำค้างถ้า
อุณหภูมิใกล้พ้ืนดินต่ำกว่าจุดเยือกแข็งน้ำค้างก็จะกลายเป็นน้ำค้างแข็งฝนหิมะลูกเห็บเป็นหยาดน้ำฟ้าซึ่ง
เป็นน้ำที่มีสถานะต่างๆที่ตกจากฟ้าถึงพ้ืนดิน 
 
3.สาระการเรียนรู้ 
     3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3.1.1 ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่นอกบรรยากาศของโลกมีทั้งดาว
ฤกษ์และดาวเคราะห์ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกำเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได้ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่
แหล่งกำเนิดแสงแต่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อน
เข้าสู่ต่ำ 

3.1.2 การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่างๆเกิดจากจินตนาการของผู้สังเกตกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆ
ที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์แต่ละดวงเรียงกันที่ตำแหน่งคงที่และมีเส้นทางการขึ้นและตกตาม
เส้นทางเดิมทุกคืนซึ่งจะปรากฏตำแหน่งเดิมการสังเกตตำแหน่งและการขึ้นและตกของดาวฤกษ์และกลุ่ม
ดาวฤกษ์สามารถทำได้โดยใช้แผนที่ดาวซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏผู้สังเกตสามารถใช้
มือในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า 

3.1.3 โลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆที่มีทั้งแหล่งน้ำผิวดินเช่นทะเลมหาสมุทร
บึงแมน่้ำและแหล่งน้ำใต้ดินเช่นน้ำในดินและน้ำบาดาลน้ำทั้งหมดของโลกแบ่งเป็นน้ำเค็มประมาณร้อยละ 
97.5ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรและแหล่งน้ำอื่นๆและที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 2.5 เป็นน้ำจืดถ้ำเรียงลำดับ
ปริมาณน้ำจืดจากมากไปน้อยจะอยู่ที่ธารน้ำแข็งและพืดน้ำแข็งน้ำใต้ดินชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็ง
ใต้ดินทะเลสาบความชื้นในดินความชื้นในบรรยากาศบึงแม่น้ำและน้ำในสิ่งมีชีวิต 

3.1.4 น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมากจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์
น้ำ 

3.1.5 วัฏจักรน้ำเป็นการหมุนเวียนของน้ำที่มีแบบรูปซ้ำเดิมและต่อเนื่องระหว่างน้ำใน
บรรยากาศน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินโดยพฤติกรรมการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ส่งผลต่อวัฏจักรน้ำ 

3.1.6 ไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆโดยมีละอองลอยเช่นเกลือฝุ่นละอองเกสร
ดอกไม้เป็นอนุภาคแกนกลางเมื่อละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจากพ้ืนดินมากเรียกว่า
เมฆแต่ละอองน้ำที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พ้ืนดินเรียกว่าหมอกส่วนไอน้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะ
อยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้พ้ืนดินเรียกว่าน้ำค้างถ้ำอุณหภูมิใกล้พ้ืนดินต่ำกว่าจุดเยือกแข็งน้ำค้างก็จะกลายเป็น
น้ำค้างแข็ง 

3.1.7 ฝนหิมะ ลูกเห็บ เป็นหยาดน้ำฟ้าซึ่งเป็นน้ำที่มีสถานะต่างๆที่ตกจากฟ้าถึงพ้ืนดินฝนเกิด
จากละอองน้ำในเมฆท่ีรวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถพยุงไว้ได้จึงตกลงมา หิมะเกิดจากไอน้ำใน
อากาศระเหิดกลับเป็นผลึกน้ำแข็งรวมตัวกันจนมีน้ำหนักมามากขึ้นจนเกินกว่าอากาศจะพยุงไว้จึงตกลงมา
ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งแล้วถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมาในเมฆฝนฟ้าคะนองที่มี
ขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูงจนเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา  
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4. สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 4.2  ความสามารถในการคิด 
 4.3  ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.2 มุ่งม่ันในการทำงาน 

6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
  6.1 ใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง การมองเห็นดาวบนท้องฟ้า 
 6.2 ใบงานเรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 

6.3 ออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างของดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ 
6.4 ใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง กลุ่มดาวบนท้องฟ้า 
6.5 ใบงานเรื่องมุมเงยและมุมทิศ 
6.7ใบงานเรื่องการใช้แผนที่ดาว 
6.8 แบบฝึกหัดเรื่อง การปรากฏของดวงดาว 

  6.9 ใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง แหล่งน้ำบนโลก 
 6.10 ใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง การอนุรักษ์น้ำ 

6.11แบบทดสอบเรื่อง แหล่งน้ำและการอนุรักษ์ 
6.12 ใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง วัฎจักรของน้ำ 
6.13ออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัฎจักรของน้ำ 
6.14ใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง การเกิด เมฆ หมอก และน้ำค้างแข็ง 
6.15 ออกแบบกิจกรรมเพ่ือนำเสนอข้อมูล เปรียบเทียบการเกิด เมฆ หมอก และน้ำค้างแข็ง 
6.16แบบฝึกหัดเรื่อง ลม ฟ้า อากาศ 
6.17 แบบทดสอบเรื่อง ลม ฟ้า อากาศ 
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7. การวัดและประเมินผล  
7.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ใบบันทึกกิจกรรม 1.  ตรวจแบบฝึกหัด 1. แบบฝึกหัด 1.นักเรียนร้อยละ 80มี

คะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ70 

2.รายงานบันทึกผลทำ
กิจกรรม 
2.1  การกำหนดปัญหา 

-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.2   การตั้งสมมติฐาน 
 
 

-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.3  วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 

-   สังเกต 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.4   ศึกษาค้นคว้าสืบค้น
สังเกตรวบรวมข้อมูล 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.5   การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-  สังเกตตรวจรายงาน
บันทึกผลการทำ
กิจกรรม 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.6การสรุปผลผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

3.สมรรถนะท่ีสำคัญ
ของผู้เรียน 
  3.1 ความสามารถใน
การสื่อสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

 
 

ผ่านระดับดี 

  3.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 3.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 
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 3.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

4.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
4.1  ใฝ่เรียนรู้ 

 
 
-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

 
 
-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
 
ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

  4.2 มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

3. แบบฝึกหัดหน่วย  มหัศจรรย์ท้องฟ้า 
เกณฑ์การให้คะแนน 

  ตอบถูกให้1  คะแนนตอบผิดให้0   คะแนน 
 
7.2 การประเมินสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

แบบฝึกหัด 
เรื่องปรากฏการณ์ของดวงดาว 

ตรวจแบบฝึกหัด เกณฑ์การประเมิน 
(รูบริค) 

ผ่านระดับดี 
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 เกณฑ์ลำดับคุณภาพ 
  คะแนน  18 – 20 คะแนนลำดับคุณภาพดีมาก 
  คะแนน  14 – 17 คะแนนลำดับคุณภาพดี 
  คะแนน  10 – 13 คะแนนลำดับคุณภาพพอใช้ 

 คะแนน    0 – 9  คะแนนลำดับคุณภาพปรับปรุง 

  
 
 
 

สิ่งท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
แบบฝึกหัด 

เรื่องปรากฏการณ์
ของดวงดาว 
1. เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์ 

 
มีเนื้อหาถูกต้อง
ครบ5 หัวข้อ
ตามท่ีกำหนดใน
ลักษณะงาน 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
1 หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
2 หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
มากกว่า3 หัวข้อ 

2.งานเรียบร้อย 
สวยงาม 

งานสะอาดมี
ความประณีต
ตกแต่งสวยงาม
เรียบร้อยน่าสนใจ 

งานสะอาดมี
ความประณีต 
ตกแต่สวยงาม 

งานสะอาดมี
ความประณีต 

งานสะอาด 

3. ความ
รับผิดชอบ 

มีความรับผิดชอบ
ส่งงานทันตาม
เวลาที่กำหนด 

มีความรับผิดชอบ
แต่ส่งงานเกิน
เวลาที่กำหนด
เพียงเล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงานแต่
ส่งงานเกินเวลาที่
มาก 

ไม่มีความรับผิด 
ชอบในการส่งงาน
ต้องติดตามทวง
ถาม 

4. ตรงต่อเวลา จ ั ดท ำข ้ อม ู ล มี
ขั้นตอนเข้าใจง่าย
งานเสร็จทันเวลา
ที่กำหนด 

จัดทำข้อมูลไม่
เป็นขั้นตอนแต่
เข้าใจง่ายงาน
เสร็จทันเวลาที่
กำหนด 

จัดทำข้อมูลมี
ขั้นตอนแต่ไม่
เหมาะสมงาน
เสร็จทันเวลาที่
กำหนด 

ส่งงานไม่ทันตาม
กำหนดข้อมูลไม่มี
ระบบไม่เข้าใจ 

5. นำเสนอข้อมูล นำเสนอข้อมูล
เข้าใจง่าน
เหมาะสม 

นำเสนอข้อมูลพอ
เข้าใจได้ 

นำเสนอข้อมูล
สับสนบ้าง
เล็กน้อย 

นำเสนอข้อมูลไม่
ครบไม่เข้าใจ 
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8.กิจกรรมการเรียนรู้ 
  8.1 ศึกษาและสืบค้นข้อมูลโดยใช้กระบวนการสืบเสาะและการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับความ
แตกต่างของดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์( 10ชั่วโมง) 
   กิจกรรมที1่การมองเห็นดาวบนท้องฟ้า( 3 ชั่วโมง ) 

1 สร้างแบบจำลองเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ 
2 ทำใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง การมองเห็นดาวบนท้องฟ้า 

3 ทำใบงานเรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 

   กิจกรรมที2่ ศึกษาและสืบค้นเรื่องกลุ่มดาวบนท้องฟ้า(3ชั่วโมง ) 
1 ทำกิจกรรมสืบค้นกลุ่มดาวบนท้องฟ้า 
2 ทำใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง กลุ่มดาวบนท้องฟ้า    

   กิจกรรมที3่ ศึกษาและสืบค้นเรื่อง การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาว ( 4 ชั่วโมง ) 
1 ใบบันทึกกิจกรรมการบอกตำแหน่งของวัตถุ 

2 ออกแบบชิ้นงานประโยชน์ของวัสดุที่มีความแข็ง 

3 ใบงานเรื่องมุมเงยและมุมทิศ 

4 ใบงานเรื่องการใช้แผนที่ดาว 

 8.2   ศึกษาและสืบค้นข้อมูลโดยใช้กระบวนการสืบเสาะและการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับลม ฟ้า 
อากาศ( 10ชั่วโมง) 
   กิจกรรมที1่แหล่งน้ำและการอนุรักษ์( 3ชั่วโมง ) 

1 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำบนโลก 

2 สร้างแบบจำลองการหมุนเวียนของน้ำ (วัฎจักรน้ำ) 

3 ทำใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง วัฏจักรน้ำ 

4 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ 

5 ทำใบบันทึกกิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์น้ำ 

6 ทำแบบทดสอบเรื่องแหล่งน้ำและการอนุรักษ์ 

   กิจกรรมที2่ ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเรื่องการเกิดเมฆ หมอก และน้ำค้างแข็ง ( 5 ชั่วโมง 
) 

1 ทำกิจกรรมสืบค้น การเกิดเมฆ หมอก  และน้ำค้างแข็ง 

2 ออกแบบกิจกรรมเพ่ือนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการเกิดเมฆหมอกและ

น้ำค้างแข็ง 

3 ทำใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง การเกิด เมฆ หมอก และน้ำค้างแข็ง  
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   กิจกรรมที3่ ศึกษากระบวนการเกิดฝนหิมะและลูกเห็บ( 2ชั่วโมง ) 
1 รวบรวมข้อมูล และทำแผนผังความคิด กระบวนการเกิด ฝน หิมะ และ

ลูกเห็บ 

2 ทำแบบฝึกหัดเรื่อง ลม ฟ้า อากาศ 

9. ส่ือ /แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 9.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
9.3 อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
9.4 สื่อการเรียนรู้จริง 
9.5 ห้องสมุด 
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หน่วยการเรียนรู้ที่   6 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี 
รหัสวิชา  14101                 ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                      เวลา 38 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
สาระท่ี 4   เทคโนโลยี 
มาตรฐานว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมตัวชี้วัด 

   ป.4/1ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานการคาดการณ์ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

   ป.4/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่ายตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข 
              ป.4/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล 

    ป.4/4 รวบรวมประเมินนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

    ป.4/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีมารยาทเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพใน
สิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

 
2. สาระสำคัญ 

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานการคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา
อย่างง่ายออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่ายตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวบรวม
ประเมินนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีมารยาทเข้าใจสิทธิ
และหน้าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

 
3.สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3.1.1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหาการอธิบาย
การทำงานหรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ 
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3.1.2 สถานะเริ ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 

3.1.3 ตัวอย่างปัญหาเช่นเกมSudoku , โปรแกรมทำนาย
ตัวเลข, โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิตตามค่าข้อมูลเข้า , การจัดลำดับ
การทำงานบ้านในช่วงวันหยุด, จัดวางของในครัว 

3.1.4 การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียนเป็น
ข้อความหรือผังงาน 

3.1.5 การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการตรวจสอบ
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตามความ
ต้องการ 

3.1.6 หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง
เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์
ที่ถูกต้อง 

3.1.7 การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อ่ืน
จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 

3.1.8 ตัวอย่างโปรแกรมเช่นโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่
โปรแกรมรับข้อมูลน้ำหนักหรือส่วนสูงแล้วแสดงผลความสมส่วนของ
ร่างกาย, โปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำตามเงื่อนไขที่กำหนด 

3.1.9 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเช่นScratch, 
logo 

3.1.10 การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการพิจารณาผล
การค้นหา 

3.1.11 การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นอีเมลบล็อก
โปรแกรมสนทนา 

3.1.12 การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการพิจารณาผล
การค้นหา 

3.1.13 การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นอีเมลบล็อก
โปรแกรมสนทนา 

3.1.14 การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย)  
3.1.15 การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและทำงาน

ร่วมกันเช่นใช้นัดหมายในการประชุมกลุ่มประชำสัมพันธ์กิจกรรมใน
ห้องเรียนการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในการเรียนภายใต้การ
ดูแลของคร ู

3.1.16 การประเม ินความน ่ า เช ื ่ อถ ื อของข ้อม ูล เช่น
เปรียบเทียบความสอดคล้องสมบูรณ์ของข้อมูลจากหลายแหล่งแหล่ง
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ต้นตอของข้อมูลผู้เขียนวันที่เผยแพร่ข้อมูล 
3.1.17 ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้านเช่นข้อดีและ

ข้อเสียประโยชน์และโทษ 
3.1.18 การรวบรวมข ้อม ูลประมวลผลสร ้างทางเล ือก

ประเมินผลจะทำให้ได้สารสนเทศเพื ่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.19 การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน ็ตที่
หลากหลายในการรวบรวมประมวลผลสร้างทางเลือกประเมินผล
นำเสนอจะช่วยให้การแก้ปัญหาทำได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ 

3.1.20 ตัวอย่างปัญหาเช่นถ่ายภาพและสำรวจแผนที ่ใน
ท้องถิ่นเพ่ือนำเสนอแนวทางในการจัดการพ้ืนที่ว่างให้เกิดประโยชน์ทำ
แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์และวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอข้อมูล
โดยการใช้Blog หร ือweb pageอ ันตรายจากการใช ้ งานและ
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 

3.1.21 มารยาทในการติดต ่อส ื ่อสารผ ่านอินเทอร ์เน็ต 
(บูรณาการกับวิชาที่เก่ียวข้อง) 

4. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 
4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2 ความสามารถในการคิด 
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.2 มุ่งม่ันในการทำงาน 
6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

6.1 แก้ปัญหาการอธิบายการทำงานการคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย 
6.2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่ายตรวจหาข้อผิดพลาดและ

แก้ไข 
6.3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูล 
6.4 รวบรวมประเมินนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ

บนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
6.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีมารยาทเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพในสทิธิ

ของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 
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7. การวัดและประเมินผล  
 

ชิ้นงาน/ภารงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ใบงานแก้ปัญหาการ
อธิบายการทำงานการ
คาดการณ์ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

ตรวจใบงานแก้ปัญหา
การอธิบายการทำงาน
การคาดการณ์ผลลัพธ์
จากปัญหาอย่างง่าย 

ใบงานแก้ปัญหาการ
อธิบายการทำงานการ
คาดการณ์ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

ผ่านร้อยละ60 

ออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีมีการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะอย่าง
ง่ายตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

ตรวจชิ้นออกแบบและ
เขียนโปรแกรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทำงาน 

ผ่านร้อยละ 60 

ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูลติดต่อสื่อสารและ
ทำงานร่วมกันประเมิน
ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล 

สังเกตการทำงาน แบบสังเกตการใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูลติดต่อสื่อสารและ
ทำงานร่วมกันประเมิน
ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล 

ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต ่  2 ขึ้นไป 

รวบรวมประเมิน
นำเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการ
บนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลายเพื่อ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทำงาน 

ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต2่ ขึ้นไป 

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัยมีมารยาท
เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตนเคารพในสิทธิ

สังเกตการทำงาน แบบสังเกตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัยมี
มารยาทเข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ของตนเคารพใน

ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต ่  2 ขึ้นไป 
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ชิ้นงาน/ภารงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ของผู้อ่ืนแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม 

สิทธิของผู้อื่นแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่
เหมาะสม 

2.สมรรถนะที่สำคัญ
ของผู้เรียน 
2.1 ความสามารถใน
การสื่อสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะ
ที่สำคัญของผู้เรียน 

 
 

ผ่านระดับดี 

2.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะ
ที่สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

2.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะ
ที่สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

2.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะ
ที่สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

3.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
3.1  ใฝ่เรียนรู้ 

 
 
-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

 
 
-  แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
 
ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต2่ ขึ้นไป 

3.2 มุ่งม่ันในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต2่ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
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  ตอบถูกให้1  คะแนนตอบผิดให้0   คะแนน 
 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.รายงานบันทึก
ผลการทำ
กิจกรรม 
2.1 วางแผน
กำหนดขั้นตอน
การทำงาน 
 
 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการ
ทดลองอย่างชัดเจน
ทำการทดลองได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขั้นตอน
การทดลองไม่
ครบถ้วนทุก
ขั้นตอนและบันทึก
ผลการทดลองได้
บ้างทำการทดลอง
ได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดี 

-วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการ
ทดลองได้
พอสมควรทำการ
ทดลองบางส่วน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 
 

-วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการ
ทดลองด้วยตนเอง
ไม่ได้ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจึงจะทำ
การทดลองได้ 
 

2.4   ศึกษาค้นคว้า
ทดลองสังเกต
รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการ
ทำงานได้ด้วย
ตัวเอง 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการ
ทำงานได้ด้วยตัวเอง
เป็นส่วนใหญ่ต้อง
ได้รับคำแนะนำ
เพียงเล็กน้อย 

-สังเกตศึกษา
ทดลองบางสว่น
รวบรวมข้อมูลตาม
แผนที่วางไว้บันทึก
ข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการ
ทำงานได้ด้วย
ตัวเองเป็นบางสว่น
ต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

- สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการ
ทำงานได้ด้วย
ตัวเองไม่ได้ต้อง
ได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
 
 

2.5การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห ์
เหตุผลด้วยตนเอง
ได้อย่างชัดเจน

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
เหมาะสมกับสิ่งที่

- จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
ได้เป็นบางส่วนและ

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
ได้น้อยมากและ
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
เหมาะสมกับสิ่งที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

ต้องได้รับคำชี้แนะ 
 

ต้องได้รับคำชี้แนะ
ค่อนข้างมาก 
 

2.6   การสรุป
ข้อมูล 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์และชัดเจน 

- สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ ่

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่แต่สมบูรณ์
ชัดเจนเพียง
บางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์
ชัดเจนเพียง
บางส่วน 

 
 
8.กิจกรรมการเรียนรู้ 
  กิจกรรมที่1แก้ปัญหาการอธิบายการทำงานการคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย(10ชั่วโมง) 

1 วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอน สืบเสาะหาความรู้   
2 แก้ปัญหาจากปัญหาอย่างง่าย      
3 การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย  
4 วิธีการสอนโดยใช้ STEM      

กิจกรรมที่2ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่ายตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข(10ชั่วโมง) 

1 วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอน สืบเสาะหาความรู้   
2 ออกแบบและเขียนโปรแกรม       
3 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่ายตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข   

        กิจกรรมที3่ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล (10 ชั่วโมง) 

1 วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอน สืบเสาะหาความรู้   
2 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล 
3 ใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสาร 
4 ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล   

     กิจกรรมที ่4 รวบรวมประเมินนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน(10ชั่วโมง) 

1 วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอน สืบเสาะหาความรู้   
2 แก้ปัญหาจากปัญหาอย่างง่าย      
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3 ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ 
4 วิธีการสอนโดยใช้ STEM  

9. สื่อ /แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 9.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
9.3 อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
9.4 สื่อการเรียนรู้จริง 
9.5 ห้องสมุด 
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๑.นางธนพร  อรชร                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๒.นายปรีดี  ภมรสูตร                         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๓.นายภัทรพล  สุรชิต                         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๔.นางสุนีย์  ชิวปรีชา                          ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๕.นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร                     ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๖.นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกลิ่น           ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๗.นางสาวสุชาดา  พึ่งพระ                    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๘.นางสาวอโนทัย  สองเมือง                  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๙.นางสาวถิรนันท์  จำปาวงค์                 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๐.นายสุขสันต์  ผมทอง                      ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๑.นางสาวพัชริยา  มุ่งฝอยกลาง            ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๒.นางสาวปิยะวรรณ  สุขขำ                ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

 


